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XX LEJ SNU A MEDITACE KU HROBU JANA NERUDY. Neruda je ve zlé

/ 1 nevýhod proti jiným, daleko menším: je skoro samozejmý.

Je bezmála tak samozejmý jako slunce, vzduch, voda, tok oblak, zpv
ptáka, jiskení hvzd a vn trav a všecky dobré, sladké a silné dary života.

Rozumí se tak sám sebou, poddává se tak bezprostedn, pln a sladce, bez

trudu, bez námahy, neodborn, bez métieru a bez techniky skorém, je tak ne-

konen víc srdce než spisovatel, že se neví ani, jak jsou jeho vci dlány, a zdá

se, že nejsou vbec dlány.

Pravda je, že jsou dlány skoro niím, skoro nehmotn, bez machy a bez ma-

nýry, že vyplynuly samy sebou z plnosti a štdrého kypní života, jak básník

se jím dal povoln pronikat jako strom živnými mízami zem a naplovat jako

íše vínem, že tiše a vykávav uzrávaly jen teplem citu jako vonné ovoce teplem

par a spadly pak na podzim temnou pidušenou ranou do mkkých, hustých a zvlh-

lých trav a byly tu, nikdo neví dobe jak, když jednoho dne pihnaly se chladné

vtry a zvedly se mlhy, a strom stá! náhle nahý ve štpnici.

Proto se o nm tak špatn píše, práv jako o všem nejzákladnjším, nejlepším,

nejryzejším a nejsladším v život.

Neruda není docela nic básník vnjšku a pompy: je celý proteplený, lahodný,

dobrý a živný.

Jeho dobrota je vyššího druhu než ta, o které se dá snadno a lehce hovoit:

ona se potebuje, ona se cítí, jí se žije — a jí se práv proto snadno zapomíná

a na ni se práv proto snadno nevzpomíná. Tžko se uvdomuje, ponvadž se

mlky rozumí a pedpokládá, a neuctívá se mlkým a vdomým ritem slov, ale

bezdným, strunjším, jadrnjším a slavnjším ritem naléhavosti života a poteby.

Tento posvtitel každodennosti a všední chvíle chutná a cítí se nejlépe v ci-

zin, kdy opadá povrch a vynoují se tmavé koeny stromu života, kdy dálka

snímá kletbu prachu a blízkosti a kdy odarovaná bžnost a samozejmost svítí

slavn a sváten jako v první den stvoení a nejvšednjší slova, osleplá doma
špinavým dotykem rukou tisíc a kalným nánosem neistého zvyku, hoí náhle

zase ve své prvotní hluboké ryjb a ražb, zvednuta na stoupajících modravých

vodách jako monstrance ve slunci.
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Když v cizin slyšíš cvrlikat ptáky na strom stejn jako doma, ale pod ním

žvatlat cize a nesrozumiteln tanící dti — vezmi Nerudu a pochopíš nkteré

jeho zdánliv šedé, chladné a flegmatické písniky, kolem nichž jsi šel doma
hluše a tup. Pak se ti rozstoupí jich studená mlha a zjihne ti v teplý a vonný

déš.

Ano, je nám teba dálky, abychom vidli tak vroucn, jak on vidl již z blízka.

Nebo to byl základní ráz jeho duše, vlastnost a lom a jiskra jeho duševního

oka, síla a pružnost jeho duševního spáru: silný, všecko magneticky k sob pi-

tahující cit, kterým si všecko pibližoval na svj dostel a kterým políval jako

ohnm a rozžhavoval všecko nejbližší, nejprostší, nejvšednjší.

Jiní potebují k poetisaci asové a prostorové dálky, on poetisoval blízkost

a samozejmost a nejen to: on všecko daleké musil si díve tímto zpsobem pi-

blížit, promilovat, zvroucnit, díve než to mohl básnicky sformovat.

On zesrdeuje celý svt, tím že si ho pibližuje, že si ho pekládá do nej-

prhlednjší, nejprostší, nejbžnjší verse.

Je pibl ížitel dálky a posvtitel všednosti.

Svt stává se v jeho výklad obdivuhodn blízký, hmatatelný, samozejmý, srdený

a bezpený.

teš-li Nerudu z jeho zralé mužné doby, leží ti všecko jako na dlani a jsi

si vším jist. Ml-li jsi ped chvílí ješt nedvru ve vesmír a vti 1-1 i jsi v nm
lest a léku, jsi nyní klidný a dvivý, jako bys byl pohledl do pokojné studn
zrcadlící vlídné, sladké, mléné májové nebe, blízké a nízko zavšené jako hraka
a dar pro dít, jehož lze dosáhnout vztažením ruky.

Jsi pesvden v té chvíli, že se ti nemže nic ve svt a v život stát, co

by stálo opravdu za e.
Tak podivuhodn bezelstný, srdený a dvrný je svt ve versi Nerudov.

Jeho silné mužné srdce oddává se, po pochybách a nedve mládí, stále znova

a znova celé, bez reservy, v naprosté a slavné jistot, že nemže v niem uto-

nout a niím být zhltnuto, ponvadž je z dobré a hodnotné látky, kterou nemže
vesmír plýtvat a na níž musí kosmu záležet v jeho hospodáství práv tolik, jako

jemu na kosmu, a že, teba stokrát po sob vhozeno ke dnu, neklesne, ale vy-

pluje a proseká se vždy na vrchol vln, koue a boue.

Podivná tragická bezpenost stojí jako osudová hvzda nad svtem Nerudovým

a vládne jím.

Neví v intriku, lest, klam a zradu.

Jde životem nahý, ale bezpenji a jistji, než kdyby šel v brnní.

Tato dvivost a bezpenost nebyla daná a pirozená naivnost dítte — byla

dobyta a získána za cenu jeho života.

Neruda probil a dobil se k ní z tísn a úzkosti pochyb a zoufání, v tom je

smysl a plod jeho života.

lovk, který ji získal a díve, než ji získal, musil mnoho ztratit: nespadá ni-

komu darem do klína.

je to jistota tragická, a v tom je její smysl, noblessa a krása, která je dis-

krétn uzavena nízkosti na sedm zámk a peetí.



Je nerudovský heroismus — cudný, diskrétní, utajený, jaký je vždycky oprav-

dový heroismus dobrého zrna.

Heroismus, který jednou vykonán a dovršen, sám po sob úzkostn zametá

všecku stopu, díve ješt než ji zasype padající prach dn a hodin a rozdupe

stádo napodobitel, vrhajících se do erstv otevené dráhy.

Neruda rozšíil a rozmnožil zemi slávy a poesie: dobyl jí všední den, tu pdu,
o níž se soudí vždy z pedu, že je mrtva, jalova, neschopna setby a žn.

Bylo ped ním jako bývá vždy v dob epigon: soudilo se, že je eeno všecko,

co se dá íci, a že kruh je uzaven.

Neruda pišel a ukázal, že se dá rozrazit a že pak obejme, co se pokládalo

za vn vylouené.

Odvážil se sujet, které platily za profánní, a odvážil se traktovat ctné dané

a staré sujety zpsobem, který se zdál v první chvíli nemožným, absurdním a rou-

havým.

Dobyl poesii dojmy, názory, city, pojetí, výrazy a slova, které byly pokládány

za utonulé a ztracené v blát dn a všednosti, ponvadž nikdo neml dost síly,

aby je zvedl, oistil a ukázal v pirozené vné kráse a vážné slavnostnosti.

Neruda pišel a vyzvedl tyto ztracené bosé dti a sirotky osudu na svých sil-

ných, nebojácných rytíských rukách vysoko do tahu vtr a záe slunce a hvzd
a hle, zasvítily krásou a slávou, a ukázalo se, že jsou z téže královské krve jako

ty, které sedly od vk na trnech tradice.

Ml strašnou odvahu, že vzal slova z ulice, nemytá a neesaná, jak je zastihl,

a uinil z nich posly vnosti.

To byl ryze umlecký heroismus, ponvadž riskoval posmch •— posmch, toho

nejstrašnjšího, zákeného a podlého vraha dojmu a citu v umní.
Krok vedle a padl do bláta sám.

Jsou v Nerudovi strofy a verše, které stály v dob svého vzniku na samém
ostí smlosti a smšnosti a tásly se první chvíli na papírových vážkách v ne-

jistot mezi obojím. Dnes nám uniká cit a smysl toho, dnes cítíme dosti ztžka
už i jich odvahu: zvítzily, vžily se, staly se majetkem obecnosti, a tím ztratili

jsme jich silnou bezprostednost a mžeme si ji jen pedstavit v reflexi.

A jsou to práv verše a strofy nejhloubji, nejsrdenji, nejtragitji cítné a po-

jaté, chytající celý lidský osud v smlé skratce jedné situace nebo scény, vyslovené

novou sevenou a zjizvenou mluvou, strunou a smlou, — nebo základní iro-

nický zákon svta je, že každý nový, nejživjší a nejbolestnjší výraz tragiky, než

je pijat a sankcionován, probhne svtem jako žhavou ulicí posmchu a karikatury

s šaškovskou epicí na hlav a teprve když vyvanula z nho první, nejsilnjší

a nejtrpí vn, prokáže mu i rozšafný pan Pruhomme est a pojme jej do

svého zábavního programmu mezi svainu a veei a dopeje jej vedle nového slu-

neníku nebo hlky i svým ušlechtilým dcerám a synm.
Tak nemly daleko do smšnosti jednu chvíli tyto dv strofy ze dvou starších

básní Nerudových, v nichž je jako essence sevena typická tragika mladé a hrdé

duše, zavené do prázdné a líné doby a dusící se plností vlastního, nepotebného
a nezužitého vnitního života, a jichž hoký spád skandovali mnozí z nás ve své

dob ne-li rty, aspo srdcem :



Z uzlíku boty ouhají

a mají podšvy silné,

vždy jsem si na n kži dal

z své pýchy neúchylné.

V chladné tráv, v palných snech svých

zas se povyválím,

mysle, jak as rok zas žití

marn prozahálím.

Co bylo nového a smlého v pojetí a výrazu tchto verš, co tu odvážn ri-

skováno, tžko se pedstavuje po tyiceti a padesáti letech, zrovna jako dnes, kdy

napodobitelé rozmnili už zlato v drobnou m, tžko se zmí bílá, plná a vy-

puklá krása verše, jako byl tento mladší:

zoraná pole krásn jako erstvý chleba voní.

Až naši literární djepisci a kritikové, kteí posud vtšinou pletou jen runí

práce trplivosti a dobré vle podle pedloh a vzork Hettnerových, Taineových

nebo Hennequinových, pochopí, že vedle literatury je také jakési umní a jakási

poesie a v em záleží, budou musit nejprve napsat kroniku takových rytíských

in, objev, tah a pochod Nerudových, jež nám zasypal a den ze dne zasypává

prach a písek rozježdných cest a jež splývají stále mleji a matnji s plochou

ostatní pdy — nebo rýha tažená silnou rukou ve svt ducha zaceluje se stejn

rychle jako brázda na poli, jakmile se ujalo a vzrstá obilí.

Nebojácn uinil Neruda sebe a svj zpsob cítní a zení mírou svta a života

a to tak dsledn, „neúchyln", jak íká sám, že je jeho dráha jediný experiment

v krásném, hrdinském smyslu slova.

Má svoji typickou, drsnou a srdenou ruku a tuto ruku klade na rameno všemu,

s ím se potká, a touto rukou pisvojuje si všecko, eho se dotkne.

A tuto ruku, tuto pst, tento loket nezmní nikdy: jí zkouší sebe a jí cítí

a mí svt.

Kde by se byli jiní stokrát zapeli a dali pekonat a podrobit sujetem, látkou

a její tradicí (a biblickou, a kosmickou), on vydrží stj co stj.

A teba tím nkdy ztrácel, teba tím nkdy i umlecky prohrál — ale kdo ekl,

pro boha, že v umní se má jen vítzit? Kdy se pochopí konen, že ve váleném
poli ducha jsou porážky stokrát vtší a krásnjší a plodnjší než snadná, hladká,

pohodlná a coulantní vítzství opatrnosti a pizpsobení, tchto hnusných, nedo-

krevných a záporných ctností, které jsou snad cenné v obanském život, ale mén
než pleva a dým v život umleckém ? Kdy se zbavíme konen tohoto nejtupjšího

pedsudku, který nám znemožuje a od základu kazí porozumní všemu umní
a vší duševní práci a zabíjí hned z pedu každou skutenou radost a rozkoš z nich?

Neruda byl z tch, kdož se radji ryze, typicky a pln ztroskotají, než by

dopluli nepímo a oklikami, a já vidím jeho velikost práv v tom, že i tam, kde

se mine, je umlecky stejn zajímavý a plný jako tam, kde trefí.

Vtšina umlc podlehne látce a dá si od pípadu k pípadu vnutit její tradici

a pathos: Neruda ne, nebo zídka.
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Z uzlíku boty ouhají

a mají podšvy silné,

vždy jsem si na n kži
z své pýchy neúchylné.

V chladné .{/MS^iH^rvXAM .. , -vých

zas seyORj^g^ínAiziA^ AWSiaoaO^
mysle^a^^s^ffi ifrftOVS =
marné prozanahm.

Co bylo nového a smlého v pojetí a výra/ u hto verš, có tu odvážné ri-

skováno, tžko se pedstavuje po tyiceti a pa i letech, zrovna jako dnes, kdy

napodobitelé rozmnili už zlato v drobnou m 3. tžko se zmí bila, plná a vy-

puklá krása verše, jako byl tento mladší:

zoraná pole krásn jako -3 chleba voní.

Až naši literární djepisci a kritikové, kt posud vtšinou pletou jen runí

práce trplivosti a dobré vle podle pedloh vzork Hettnerových, Taineových

nebo Hennequinových, pochopí, že vedle liter . ry je také jakési umní a jakási

poesie a v em záleží, budou musit nejprve napsat kroniku takových rytíských

in, objev, tah a pochod Nerudových, mim zasypal a uc-t m zasvpava

prach a písek rozjezdných cest a jež spi v stále mleji a matnji

ostatní pdy — nebo rýha tažená silnou r= >u ve svt ducha zaceluje se stejn

rychle jako brázda na poli, jakmile se ujalo a vzrstá obilí.

Nebojácn uinil Neruda sebe a svj zpsob cítní a zeni mírou svta a života

a to tak dsledn, „neúchyln* 1

,
jak íká sám. ze je jeho dráha jediný experiment

v krásném, hrdinském smyslu slova.

Má svoji typickou, drsnou a srdenou rul: a tuto ruku klade na rameno všemu,

s ím se potká, a touto rukou pisvojuje si zrnko, eho se dotkne.

A tuto ruku, tuto pst, tento loket nezmní nikdy: jí zkouší sebe a jí cítí

a mí svt.

Kde by se byli jiní stokrát zapel; a dal; pekonat a podrobit sujetem, látkou

a její tradicí (af biblickou, .a kosmickou), cm vydrží stj co stj.

A teba tím nkdy ztrácel, teba tím nkd i umlecky prohrál ale kdo ekl,

pro boha, že v umní se má jen vítzit? Km pochopí koneno, z. ve vajeném

poii ducha jsou porážky stokrát vtší a k a plodnjší než snadná, hladká,

pohodlná a coulantní vítzství opatrnosti a
,

zásobení, tchto hnusných, nedo-

krevných a záporných ctností, které jsou sv nné v obanském život, ale mén

než pleva a dým v život umleckém? Kdy se : bavíme konen tohoto nejtupjšího

pedsudku, který nám znemožuje a od zákiaou kazí porozumní všemu umní

a vší duševní práci a zabíjí hned z pedu ka vlenou radost a rozkoš z nich

Neruda byl z tch, kdož se radji ryze, typicky a pln ztroskotají, ne z by

dopluli nepímo a oklikami, a já vidím jeho velikost práv v tom, že i tam, kde

se mine, je umlecky stejn zajímavý a plny jako tam, kde trefí.

Vtšina umlc podlehne látce a dá si od nápadu k pípadu vnutit její tradici

a pathos: Neruda ne, nebo zídka.

4







Vtšina z nás miluje výjimený den života a jeho pathos a potebuje jich

k umleckému vidní a cítní.

Nerudovi jich nebylo teba, naopak pekážely mu a byly mu nepohodlný: vy-

hýbá se jim až úzkostliv.

Tu je kus záporu, který je tak cenný jako u jiných klad, ponvadž je jen

mezí a linií vnitního charakteru.

Je vtom tak vzácná distinkce a noblessa: nemiluje úspch, ani umlecký, zí-

skaný jakkoli, chce úspch jen za pln vyváženou a zaplacenou cenu cudné pýchy.

Z této pyšné reservy a zdrželivosti propásl, myslím, mnohý bod varu, kdy látka

byla již roztavena, a nejvhodnjší as k lití. Je v nm vzácná umlecká káze,

až asketická a vražedná nkdy pro nho a tím tragická a hrdinská, které nepo-

rozumí nikdy kiklavá a ochraptlá lza ulice a již dovede ocenit jen umlec.

* *
*

Je ješt jiný nerudovský heroismus — a ješt ukrytjší.

Neruda, který zaal „Stunnem" jako krajní subjektivista a dle dnešního slovníku

skoro anarchista, koní jako nejrozhodnjší stoupenec národnosti, umní objektivního

a hromadného, vyznava lidové písn, mimo niž nechce znát v poesii vzoru a spásy.

Neruda, v mládí skoro výluný a aristokratický umlec, koní u lidu a v lidu.

„Oprostil se“ podle hlubokého slova ruského básníka.

A v tomto oproštní se je smysl jeho života a jeho heroismus.

Nerudovský problém je v jáde totožný s problémem nejsilnjších duch a srdcí

našeho vku. Jeho jméno je hoe z chladného rozumu, sobectví a samoty, hoe
neplodné a roztržené kultury.

Složité, sobecké, jednostrann vzkyplé, hoké a osamocené já tíží, trudí a bolí

lovka a tím víc, ím je lepší — to je osudná písnika, kterou zpívá v rzných
variantech celá moderní poesie.

Moderní lovk, úzkostný, horený, neplodný, nepokojný a podráždný, hledá,

jak zabít tuto vnitní zlost, marnost, trud, prázdno a pýchu a opakuje s Pascalem:

le moi est haissable.

Hledá nco velikého, v em se skonejšit, v em utonout, s ím splynout: chce

sloužit, chce poslouchat, chce se pokoit, chce uctívat — cítí instinktivn, že v tom

je všecka noblessa lidství.

Celá moderní západní literatura má tento jeden pramen: hoe z toho, že jsou

pokácena stará božstva, a touhu hledat a vztýit nová.

Od Chateaubrianda celá francouzská literatura zabíjí a topí nudu a vnitní

prázdno: v náboženství, orgii, hašiši, ironii, nirván, cti nebo dobrodružství, vše

jedno. To je Flaubert, to je Musset, to je Baudelaire, to je Vigny, to je Stendhal.

Ani tento poslední, nejzdravjší a nejsilnjší, nemá pravou radost ze svého ani-

máln koupaného a pstného já: provádí své silácké excessy a krkolomné ex-

perimenty, aby pehlušil nudu a trud. A uni jeho Barrsovi je na konec docela

upímn úzko z kultu já a touží po návratu do hromady, massy, národa, ra^y,

bez níž je jako strom vyatý z pdy: moci utonout, moci splynout, moci se oddat!

Také v Nmecku Goethe a Wagner neznamenají nic než pokusy stvoit lite-

rární nebo estetický ád a vládu, když náboženská je mrtva, a ani Nietzsche ne-
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zpívá v Zarathustrovi nic než velepíse síly, kázn, napjetí; lásky a obti — teba

bez sankce a závaznosti.

Neruda na svou pst a svým zpsobem v užším rámci malého národa vykoupil

se z hoe a prázdnoty moderního lovka: spoutal se, dal se do služeb dne

a chvíle, naslouchal jejich potebám s touže úctou a vroucností, jakoby to byly

vky, dal se jimi pouovat tak opravdov a byl jich poslušen tak pokorn, jakoby

posluhoval ne v laciné hospod lidu, ale u korunovaní tabule nejvzácnjších

knížat a král.

Dal se do služeb princezn, kterou si zamiloval, s týmž hrdinským sebezapením,

s jakým sloužívají v pohádkách rekové, a tak se stalo, že sloužil nkdy jako oni

i ve stáji: nebo co jiného je to, když nejvtší básník své doby musil mít na

minutu pesn pipravenu ernou kávu svého feuilletonu, aby ji v nedli po obd
v as nalil každému panu Knedlíkovi nebo Vepíkovi?
A zamraila-li se náhodou jeho láska, hned šaškovskou epici na hlavu a snažit

se ji rozesmát, rozesmát za každou cenu!

Ach když po té tvái dojemné
jen okamžik úsmv skáe —
eo na tom, že pak humorist

do koutku jde a pláe.

Poslouchal i tam, kde ml porouet: jeho láska stala se na konec slabostí.

Nedá se vypoíst, kolik Nerudu stála, ale dá se cítit a tušit, že mnoho: mnoho
umní, mnoho vyplýtvaného a zmaeného umní, nebo Neruda nedovedl na sob
spoit a psával vždycky celý; celý lovk i ve stáji.

Vzdával se heroický plnosti chvíle a povolný k jejímu svátému rozmaru, jenž

se dvakrát nevracívá, radostn se otvíral a poddával volnému toku a proudní

života, sám jeho orgán a nástroj.

Jeho umní dává se dobrovoln za podnož života a proto nebude nikdy dost ctno.

Málo kdo je tak prost všeho pedantismu a byzantinismu, málo kdo zacházel

suverénnji s tak zvanou logikou a dsledností, málo kdo vyvracel se astji

a roztomileji než toto opravdu volné srdce.

Nemusíš se obávat, že budeš utloukán z nho dstojnými sentencemi nebo kor-

natými citáty, a nemusíš se starat, jak bys je po pípad vyvrátil: on udlal to

už za tebe a možná hned na píští stránce.

Nebude tuším nikdy oficielní autoritou žádné strany a církviky, a kdyby náhoda

tomu chtla a nkterá strana si ho udlala patronem, pochodila by špatn: nikým

nedala by se tak snadno potírat jako práv jím.

Uinil své umní živným, štdrým, píležitostným a služebným a proto vezme

svoji odmnu: lidé neuví nikdy do opravdy, že to bylo celé umní a z krá-

lovské krve.

Dává, pokud mže a dovede, každému všecko: lidu stravu, umlci radost

a rozkoš, hlupákovi zábavu, snivci tesknotu, mudrci sen, básníku smutek a tra-

giku — ale to milují kastovnití lidé nejmén.

Lidé neuví nikdy, že byl opravdu veliký. Pipustí, že byl vtipný, rozmilý,

graciesní, vroucí a teskný — pipustí snad tisíc jiných vcí, jen ne velikost.
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A to proto, že si ji pedstavují hmotn jako stoh slámy a že ji nedovedou

odlouit od dutosti a pompy, ceremonielu a machy, divadla a representace, že ji

chtjí mit na lokty a vážit na centy a že ji hledají v nakadeených chocholech

a strakatých pláštích — a ona zatím tee jako slunce vzduchem a jako voda zemí,

vzdouvá se všude jedinou velikou sepjatou vlnou, která nese stvol trávy i svt
hvzdy, a zapaluje se v každém estném, mužném a srdnatém srdci v živý oltá,

na njž každá vteina pilévá olej a jejž stále znova a znova rozdmýchává všechen

vítr a dech vesmíru, ten z nejbližšího háje, i ten od vod Gangu.

Lidé neuví, že je veliký, práv jako lidé nikdy do opravdy neuví, že každý

všední den je stejn svátý jako svátek a že není jiné vnosti než chvíle se svojí

nenávratnou plností a krásou.

Je z tch autor, kteí jako osobnost jsou nekonen vtší, než zanechané dílo,

jež má význam symbolický jako prošlá cesta nebo stopa: není hmotné, mrtvé

a uzavené, je východem, branou a nápovdí budoucnosti, slibem a semenem každé

píští sladké žn.

Bojím se, že ani my, kteí ho ústy vyznáváme, nebudeme ho v srdci dosti ctít.

Ale snad za to budeme ho víc milovat, milovat beze slov a nm jako chleba

života, který se nectí chválou, ale spotebou.

Šlo mu jen o jedno: aby napojil a nasytil, aby byl k užitku a poteb. Postavil

úmysln své dílo zrovna do prosted života, do stedu mezi lid, aby bylo co nejblíž

dosahu všech laných rukou, rt a srdcí a aby co nejsnáze a nejleheji s nimi

splynulo.

Jeho nejkrásnjší verše mají sevenou kruhovou ražbu penz života a spoteby,

prhlednou, neosobní krásu íkadel a písloví, jich plnou, obsažnou dukátovou

hudbu i volný a slavný spád: sedají na rty samy sebou ve chvílích píležitosti

a spadají s nich mkce jako dary zddné a vky chránné lásky a moudrosti.

Nekormume se píliš pro osud, jejž si zvolil.

Nebo vybrala si jej jeho veliká a oddaná láska, která doufala, že tak bude

moci nejvíce sloužit a nejlépe býti užívána, a vidla jist istji a hloubji, než

by dovedl všechen náš obdiv, stavící se pro chvilku na špiky stevíc.
F. X. SALDA.
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ZPVY PÁTENÍ.

VE LVÍ STOP.

BYL PODVEER. MY V POUŠTI, NA OASY KRAJI.

TAK TICHO KOL! I ARABI, JIŽ JINDY BUJN HRAJÍ,

DNES MLÍ SCHOULENI! JAK TESKNÝ ZJEV!

„CO JE VÁM, MUŽI?" — „PANE, ZDE BYL LEV.“ —
„ŽE LEV? A KDY ?“ — „TO, PANE, TŽKO ÍCI,

SNAD DNES, SNAD PED TÝDNEM, SNAD PED MSÍCI;
VŠAK JISTO JEST: SEM SPLA JEHO CHZE -

SNAD CÍTÍŠ, KRAJ JAK PO NM ZTRNUL V HRZE!“

JAK NECÍTIL BYCH! VŽDY JSEM Z ESKÉ ZEM.
TEN DIVNÝ STRACH, TEN PROMLUVIL JIŽ KE MN:
KDY NEJBUJNJ JSEM VYKROIL SI, V RÁZ
AŽ K SRDCI ZASÁHNUL MI NÁHLÝ MRÁZ.
JAK BY SE KOLEM SKALNÉ HORY PTALY:
„CO V ZEMI OBR CHCEŠ, TY MUŽI MALÝ?“
JAK UDIVEN BY POHLÉD NA MNE KRAJ TEN NMÝ:
„JSI SLÁB — PESPÍLIŠ SLÁB JSI NA MNE ESKOU ZEMI

POUT TÍŽI CÍTÍME A JSME PEC NA SVOBOD —
STRACH BŽÍ PO LIDECH, MRAK BŽÍ PO PÍROD,
ZPV PED VKY SE NAPOSLEDY ZDVIH’
A ODLETL A KDESI V MODRU ZTICH’.

VŽDY I V TA ŠERÁ VLK NAŠICH HEJNA
SE ZABOILA PLACHÁ BÁZE STEJNÁ,
A VNÝ HLAD JE RVE A KRVEŽÍZE MUÍ.
KE SKÁLE TLAÍ SE A JENOM PSOVSKY SKUÍ.

JAK NA POUŠTI, KDE LEV SI LEHL POLEM,
PO ŠIRÝCH ECHÁCH TESKNO DÝŠE KOLEM.
JEN JEDNOU KRAJEM TÍM ŠEL NÁROD LEV,

JEN JEDNOU, PED DÁVNEM HML JEHO EV,
A SAMA ZEM SLOUCHÁ S ZATAJENÝM DECHEM,
ZDA HRZNÝ HROM TEN NEVRÁTÍ SE ECHEM,
A CO KDE DÝŠE, CHOULÍ SE V SVÉ SKRÝŠI
A S CHVNÍM CÍTÍ: JSME ZDE VE LVÍ ÍŠI.
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Z „PROSTÝCH MOTIV".

PODZIMNÍ.

KDY LÁSKA PILÉTÁ?

KDYŽ JARO DÝCHÁ PO HORÁCH,

ZE ZEM MÍZU LOUDÍ,

A LABU, JINDE ZROZENÁ,

PO NAŠICH VODÁCH BLOUDÍ;

S BEHU KDYŽ DO VLN BUBLAVÝCH

MKOUNKÁ POMNNKA SE DÍVÁ,

A LIDEM VONNÝCH ZA NOCÍ

V KAŽDINKÉ ŽÍLCE ZPÍVÁ . . .

KDY LÁSKA ODLÉTÁ?

KDYŽ NAD OBLAKY NAHOE,

LABU SVÉ MLADÉ VOLÁ,

A DOLE VÍTR V STRNIŠTÍCH

VZDORNÁ SI HVÍZDÁ KOLA;

V ZPÁTENÍ VOD POD MLÝNEM

KDYŽ ŽLUTAVÁ SE STÍŽE TOÍ,

A LIDEM NMÝCH ZA NOCÍ

I VE SNU CHLADEM VLHNOU OI . . .
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PVEC.
(Scéna.)

CHUDÁ VDOVA, (sama v jizb, modlí se pri klekání).

Maria, matko neoslabená!

V života sklonu,

kdy bolest minulá jen dálným ervánkem
plá do dne sklonu

a nepálí víc, jenom upomíná —
Maria, k tob matka ruce spíná

s vdnosti slzou v oku,

že v hodin toku

temného žití svtlé požehnání

jí zraje z vle tvé.

Dík vroucí pijmi služby oddané!

Le ty, jež znáš plá pod kížem
a zela’s syna muka
a zela’s, jak se jeho svátá ruka

do heb zatíná,

a slyšela’s, jak mroucím rtem

pak v posled

zašeptal : dokonáno —
ó máti s sedmi hroty v srdci,

tch útrap chra
svým milostivým vlivem

mou hru a mého syna mladou dla

!

Dej tomu vypuet,

co dnes mu v hrudi raší:

je dobrá prs a dobrý bude kvt;
pln léivé vn
a vzácné krásy,

a v kalichu ln
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istoty pel.

A mn dej chránit jej, by neznal mráz a žel,

ó milostivá máti!

Zím oi tvé se na mne usmívat! . .

Rozumím dobe? — Svatá Maria!

(Klekání doznlo, CHUDÁ VDOVA vstává; vejde ZDENK.)
ZDENK. Jsem zpt tu, matko.

CHUDÁ VDOVA. Pochválen bu Pán.

Kde byls tak dlouho? Ty, ty tuláku!

Tvá matka eká, veee tu eká,
slunce již moude jde spát do háj —

ZDENK. Ach do háj, mamiko, do háj ! . . .

Hned za ním šel bych zas, jak krásn je tam!

S hor lidé rádi smávají se jim,

že prý je lovk dechem profoukne

od strany k stran; dnes tam kdosi šel

a dýchal, dýchal . . dnes je mli zít!

Já nevím . . ale . . . (Okamžik v nmém opojení,

pak ale s novou prudkostí.) Ptáš se po zim,
ohlížíš, hledáš — kam se podla?
Jen sporé po ní zbyly památky!

Tu v úvoze si ješt hoví sníh,

tak pevný, jistý. — Brachu, roztaješ,

mu pravím, roztaješ, to musí být

!

V tvých kapkách naposled si zima zapláe
na prsou zem — a pak: s bohem bu!
— A, matiko, to vše když lovk zí,

tak njak tklivo mu až do pláe
a v druhé chvíli zas již do jásání.

Víc do jásání, ale pec jen v slzách.

CHUDÁ VDOVA. Jde jaro k nám.

ZDENK. Jde, maminko, již jde,

a já jsem slyšel jeho mkký krok!

Slyšíš ho, v mi, ani nevíš jak,

le poznáváš: te práv jde tu kolem.

Kus hlíny udrolí se, tu zas mech
si zavzdychne, vtvika zašelestí

;

pohlédneš na ni : mokrá jest až bda
a ješt celá chví se jeho dechem.

(Usedne u stolu.)

Ach, lovk sám ho plná prsa má,

a hlavou vane mu jak opilost.

CHUDÁ VDOVA. Jez, Zdenku; veee už eká.

ZDENK. Nemohu.

CHUDÁ VDOVA. Ni mléko —
ZDENK. Nelze, mami, nenu mne.

Snad potom. — Jsem tak njak rozladn . .

ne, nejsem dosud doma. Tam jsem, tam,

kde vítr vane, jdoucí neví — kam
daleko, do volna . .! A zde je úzko tak

a smutno.

(Matka sáhne mu starostliv na elo, on se usmje a vstane.)

Myslíš nemocen? Ne, ne!

Jsem zdráv, tak siln zdráv až do výskání!

Zkus ucho piložit na moji hru,
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co uslyšíš, to není chorý dech !

Sám cítím, jakby divá bystina

jí stemhlav dol šuinn hnala se,

co vítr cestou ješt škádlil ji.

Tu se strany ji div napadne

a smje se pak pny leknutí,

a tu zas zaskoí ji za kamenem,
že ona, chtíc mu v trysku uhnout se,

široko pes beh v lán se rozbíhá!

(Zadívá se z okna : vzrušení kleslo do teskné nálady.)

Le to vše bylo tam . . a zde to není.

Máš pravdu, mami, zde jsem nemocen.

CHUDÁ VDOVA. Ten silný vzduch pobouil tvoji hru,

le pijde spánek a ji utiší.

Te nco pojíš, vi? A lehneš pak.

Je zítra zase den a ješt bezen.

ZDENK. A obzor dálkou stejn lákavý

a jenom smlým ptákm otinou,

co my, my bdní, kídly bijem v klec

a hyneme v ní žhavou, žhavou žízní

!

CHUDÁ VDOVA. Jsi vskutku churav, Zdenku. Skrá tvá žhne

a oi hoí divou horekou.
Zde pokej. Dojdu k naší studánce

pro nejsvžejší vodu na tvé elo.

ZDENK. Je zbyteno to.

CHUDÁ VDOVA.

ZDENK.
CHUDÁ VDOVA.

ZDENK.
CHUDÁ VDOVA.

Pec jdu.

Zsta, mami.

Hned zas se vrátím zpt.

A nepomžeš .

Nepru se, Zdenku, ale v pomoc doufám.

Zde pokej; pijdu hned. Pro že bych mla
šetiti pokusem, když pozdj stokrát tolik

mých slzí by snad hlavu nezahálo,

co kapek vody dnes ji ochladí. (Pry.)

ZDENK (sám). To zídlo, matko, po nmž žízním já,

je za dosahem naší kotliny!

Kdes v dálce, že tam oblak nedoletí,

kdes ve výši, že orel nezná ji,

a pece slyším skivany tam pti

a v tráv kol se víly brouzdají.

Ach, k nmu! — Tam! —
Daleko . . vysoko . . ó což vím sám !

(Spustí hlavu v dlaních na stolní desku
;

ticho — chvíle. V otevených dveích

zjeví se TOUHA. Nové ticho.)

TOUHA. Ten sen je asi nad vše zdání krásný,

že nemžeš jej ani dosnít, Zdenku.

ZDENK. Kdo volá mne.

TOUHA. Já.

ZDENK. Kdo?

TOUHA. Probu se pece! Já.

ZDENK. Kdo jsi? Ó vílo, rci, kdo jsi? Tys dla,

bych probudil se, a já padám v sen —
!

Tys snem tím, vi?
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TOUHA. Jsem, nechceš-li

a chceš-li, nejsem jím.

ZDENK. Kdo tedy jsi?

TOUHA. Mne nepoznáváš, mne tak krevn blízkou!

— Pohle mi v oi nebo na ten šat —
jej neznáš?

ZDENK. Jarní oblohou se zdá,

má barvu její, mkkost, její lesk

a pohled boí se jím v nekoneno . .!

TOUHA. Což hlas mj, je ti pece známý snad?

ZDENEK. ek bych, že slyšel jsem jej v háji dnes,

když vtík prodíral se haluzemi

a v klínu první ptaí píse nes . .

TOUHA. A nyní v oi se mi zadívej.

ZDENK (vzrušen již). Zím dálku! Nedohlednou dálku zím!
Již poznávám, kdo jsi — !

TOUHA. Nuž?

ZDENK (s plným citem). Touha má.

(Ticho.)

TOUHA. Tvá touha, Zdenku. Jméno vysloveno

a zní tak pln z úst tvých. — Nyní slyš:

s nemenším neklidem, než onen byl,

jenž tebe štval dnes z místa na místo,

nad hlavou paže, srdce v poplachu,

a zrak, pln teplé rosy, upnutý

kams v dálku . . za mnou, jak jsem vdla, —
s nemenším neklidem jsem ždala já,

bys nalezl již výraz pro svou tíž

a s jásotem, že láska nalezena,

mn krajem vzkikl svoje vyznání

!

ZDENK. Má touho, ach, má touho! Dopej nyní,

bych opakoval stokrát jméno tvé

a stokrát zlíbal, než je vyslovím !

Co v nevýslovné tísni hledal jsem,

te nalézám a zvu to všecko svým.

Neb sladkých úst tvých slova, í že jsou?

A í je teplá mkkost paží tvých?

Kdo smí se spíjet tvými pohledy?

Já! Jenom já! A ty jsi nyní má
a mám t celou, celou —

(Pikroí k ni, TOUHA mu couvne.)

Ach, pro couváš?
(Znovu k ní, tato však již u dveí.)

TOUHA (varovn). Ne! Ne! Jen krok a neuzíš mne víc!

ZDENK. Zas mám t ztratit? Vždy jsi sama dla,

žes má. Tvá touha, ekla jsi mi pec!
Nuž bu jí. Hle, tu klekám ped tebou,

ne v divé žádosti, le s pokorou

a prosím t, spínaje dlan k tob:
Poj, vlož v n své k vnému závazku,

neb zbožný jsou a isty páním svým.

TOUHA. A dív, než motýl v ohni, zhynu v nich . . .

— Vsta, Zdenku. Tvá jsem, jak jsem pravila,

le nepatím ti víc než zemi oblaka;
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ze sféry její nikdy neodlétnou

však také nikdy nepimkne je k hrudi,

le v jejich skonu. Údl náš je týž,

a naše láska není sblížením,

le vnou, vnou, vnou dálí.

(Ticho, i

ZDENK (s bolestnou výitkou). Pro pišla jsi, když odejít chceš zas!

TOUHA. Pro pišla jsem? — Aj, í byl hlas,

jenž volal mne, by ne snad jménem mým?
Ne mého srdce — tvj byl zvuk a rým.

Nevdný . . za tebou jsem pišla sem.
— A možná též, bych tuto síku zela,

kde první pohádka se dotkla tvého ela
a poslední dnes odletla

mým píchodem.
Nevíš? — Ach, kdož tedy ví,

snad mýlím se! — Zde spáváš? Tady? Ano?
Je vše tu do puntíku urovnáno,

máš hodnou maminku — a vi, už šediví?

Sám bh te tš tu dobrou hlavu,

a kéž nezazlí dítti

!

Le mládí jest i bludem v právu

a odletí, kam odletí . . .

(ZDENK sledoval TOUHU sem tam pokojem tékající, nyní však usedl

a sklonil hlavu do dlaní jako díve; asem si pete horen Selo.)

TOUHA (dál). Ten širý, širý svt . .! A zde je úzko tak,

a vše tu dusí

!

O mže v kleci zpívat pták?

O mže za to on, že zpívat musí?

Ach, kdo zná onen tžký tlak,

jímž uvznný tón se hrudi mstí,

ji žena do divoké bolesti,

až hrozí puknout v kusy!

ZDENK (bolestn se zvednuv). Kdo lip než já by ona muka znal?

Kdo tolik trpl již? Kdo taký žal?

Ach, co ty o nm víš

!

TOUHA. Snad více, nežli mníš,

snad také mén . . Co však na tom již.

Vím jen, že k cíli vždy je tžká dráha,

však pec že trpí víc, kdo jít ji váhá.

(Chvíli dívá se TOUHA na ZDENKA, na nmž znáti již nejvyšší rozílení,

a pak pokrauje):

Kdes v dáli zídlo je
;
na vna pokraji

se býti zdá a ve výši, že orel nezná ji.

Jen klidné modro majíc nad sebou

a kolem nekonenou tiš —
s hymnickou velebou,

tu jako lkáni dálných zvon
a hned zas tlukot lidských srdcí spíš,

v tisíci hlasech, v milionech tón
z pravké skály tryská k slunci výš!

Zakotven v zemi, proud ten, jak tu dme se,

vše sebou vzal a vše te vzhru nese,

co v žalu a v plese

a v síle a v kráse

z života hlubin toužn nadzvedá se
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a padá hned a hned se vzpíná zase

v jediné snaze: svtlu, svtlu blíž!

O z toho zídla pít a zpít se jeho písní!

Kdo úinek vysní?

Kdo odmnu tuší?

Ne jist ten, kdo slabý srdcem jest a malý duší.

A toho též nech dále tsní kruh

a nesvobodou svírá!

Neb jenom silnému se dráha otevírá,

a musí býti celý muž a duch,

kdo jednou v chvíli požehnané

po dlouhé cest trny stlané

u toho zdroje v posled stane,

z njž pvce hostí bh.

(TOUHA zmizí. ZDENEK s oima hoícíma jak po snu vstává. Svtnice

jest prázdna.)

ZDENK. Kde jsi, má touho? Kde?

CHUDÁ VDOVA (vejdouc). Zde, Zdenku, zde.

Již voláš mne? Zde jsem a vodu nesu,

jež chladna je, že mrtvé oi smrti

by studenjší slzy nevydaly.

Krev tvoji ztiší, spánky ochladí.

Dlouho jsi ekal — jak ti bylo zde?

ZDENK. Jak jenom mže býti smrtelnému,

jejž svtlé božství navštívilo, matko.

Le kam že šla? Kde je? Neeká venku,

prchnuvši stydn snad ped krokem tvým?

CHUDÁ VDOVA. O kom to mluvíš?

ZDENK. Nevidlas ji?

CHUDÁ VDOVA. Ani ti nerozumím . .

ZDENK. Oi tvé

že nepostehly její postavu,

jak modrý oblak kol nich letl by?
Ó slepé, slepé jsou !

— O kom že mluvím ?

Což nevoní tu všecko jejím dechem?
A nezvoní tu dosud její hlas?

A nevidíš, jak vše se ješt leskne,

na padl její zrak? Nechápeš ješt?!

Ó matko, matko, bda chápu já!

Zde byla, zde a tys ji zahnala

svým krokem na vždy . . Rázem zniilas

— jak mráz když lehne na rozkvetlý záhon —
nejkrasší chvíli mého života!

Je pry, je pry . . Dík tob, matko,

jsem ztratil ji, jež vésti mohla mne
ku zdroji jara, krásy, vna života,

z njž bh sám dává piti pvcm svým!

A za to vše, co podáváš mi ty?

Dar naší kotliny . . z kaluže vodu . .

jež možná žáby k zpvu roznítí,

le pod níž musí schladnouí každé elo!

CHUDÁ VDOVA. Co mluvíš, Zdenku, nelze ani chápat . .

Zlý sen to zavinil. Vi, tys tu snil . .?

ZDENK. A ty díš sen! Že vše by sen byl jen,

co práv prožil jsem a vidím dosud
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tak jasn jako nás dva v rozmluv!
Mé smysly by se tolik pomátly?

A po snu takou bolest že bych cítil?

Tak tžký smutek v prsou hlubinách ?

Ne, matko, mýlíš se! Zde byla, zde,

le opustila mne, ne tys ji zahnala

a promi nyni moji výitku.

Ó matko, víš — když srdce petéká
bolestí svátou jako plný kalich,

a tisíc rukou by snad nestailo

je dosti rychle zvednout k onm rtm,

jež vypiti je mají — víš, co znamená,

již pedem vdt: nedosáhneš jich,

již pedem slyšet: kypíš marnou touhou,

již pedem zoufat: není sblížení...!

To že již celá ob v plamenech,

le knžka schází, by ji požehnala,

a tak vše bolest hoí do prázdna!

(Oba stojí u okna.)

CHUDÁ VDOVA. Ty, bože, vidíš moji úzkost,

vra jemu zdraví, sklo se milostiv

pomocí k nmu!
ZDENK. Nech si schrání píze

pro ty, kdo lepší jsou a jdou. Já slabý jsem.

Pravím ti: slabý. Nejsem vyvolen.

(Ticho. Vyhlédl z okna do dáli — a náhle se vzchopí rozplanulý):

Tu zái vidíš, matko? Vidíš ji?

Ty zlatorudé, pímé plameny

se pnoucí do výše za ernem les,

až od nich chytá celá obloha?

Je vidíš, vidíš jasn jako já?

A se mnou neptáš se, kdo zbablý
tu malomocn lkal? Kdo vsil hlavu,

že zdroje nikdy v žití nedospje,

co zatím on tak blízek? — Skoro vdechnout

jej možno odtud. Jist ale

zá jeho cítím hoet na skráni

a oima až ve hru zapadat!

CHUDÁ VDOVA. To jarní vtry rozdmychaly slunce

a vrhají te jeho plameny
po obloze! Nic více, Zdenku!
Veerní záe, jaká v beznu bývá!

ZDENK (s plnou slavnostností.) Veerní záe — zvi, jak chceš,

zjev, matko,

já pravím vný zdroj. A možná jen,

že odlesk toho zdroje, kdož to ví.

Co na tom nyní, mn se zjevil však,

já vidím jej, do prsou padá mi,

a jakby o struny v nich narážel,

cos dosud neslyšeného tam zní.

Je poznáváš, ty tajnozvuké tóny

královské harfy rozechvlých strun?

V hlubinách zní to jako lidské stony,

však ve výši to jásá k žhoucím snm?
— Má píse zaznla, snad v krátké kráse,

le i ta chce být cele vyzpívána —
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Jdu. Musím jít. Bu s bohem, matko, již.

CHUDÁ VDOVA. Ty, Zdenku, odcházíš? Te? V noním
ase?!

ZDENEK. Jdu vrátit píse živným plamenm.
Mým prsoum daly zvuk a slova rtm.

Jsem pvcem z této chvíle, matko.

A ne-li vyvolen, tož samým nebem zván,

bych šel a pl a možná došel též.

CHUDÁ VDOVA. Ty šílíš! Nepustím t! Zstaneš!

ZDENK. Jít musím.

CHUDÁ VDOVA. Mne že opustiti chceš?

A musíš? Mne? Svou starou má?
Kdo to by tob mohl rozkázat?

ZDENK. Ten, který jižním vtrm kázal dnes,

by opustily teplo rodných hnizd

a vtrhly k nám, kde sníh si hoví jist;

pout zimy zbavily tu schladlou zem,

by vzpuela zas, rozekvetla nyní

a šastna žila novým životem.

Z tch sluh jeho, matko, jedním jsem

a jenom poslouchám, když jdu, jak oni iní.

O zlatorudé, mocné plameny,

jen chvíli ješt ve zrak zmámený
mi zate písnou velebou!

Jen okamžik, než najdu cestu svou,

jež vede ku vnému prameni!

Chci celým douškem z nho pít

a píse má má svtem hmít,

jak jarních vtr bouení —
a všude mladost budit, v mladost sílu lít

a v sílu krásy nadšení!

(Chvíli tich, obejme náhle matku a políbí ji.'

Bu S bohem. (Odchází.)

CHUDÁ VDOVA. Zdenku!

ZDENK. S bohem. (Odejde.)

CHUDÁ VDOVA (za ním). Matku slyš!

Snad nikdy víc ji živu neuzíš!

(Za scénou volá
:)

Mj Zdenku ! Zdenku !

(Vrátí se zlomena.)

Pry je synek mj . . .

Odešel, jako ptáe hnízdo opouštivá —
(Kleká pod obraz Marie Panny:;

O máti milostivá,

ty nyní chra mi jej a opatruj

!

(Opona.)

JAROSLAV HILBERT.

(Kdo chtl by tuto drobnou scénu uvésti na jevišt, obra se na autora o svolení;
bez tohoto stihá se provozování dle zákona.)

34



MAX ŠVABINSKÝ.

PODOBIZNA. HZ

C ÍLE MODERNÍHO UMNI. Proud mode rniho umní nerozkládá se ped našimi zraky

tak pehledn jako proud umní starého, od nhož jsme mnohem vzdálenjší. Zma-
tená sple rzných snah a „smr" v neustálém ruchu se mísí a proplétá, proto

musíme S e varovat nebezpeí, abychom nepokládali nkteré zjevy za typické nebo za roz-

hodující jen proto, že náhodou sunou se pozorovateli na blízku. Pod viditelnými vrchními
proudy tekou neviditelné proudy spodní, které poznáme pozdji snad teprv indukcí. Je tžko
z celkového obrazu minulých dvacíti let vybádat velké hlavní rysy, a ješt tžší je jakákoli

pedpov, chce-li promluvit o emsi podstatném.

Osvobozující moment — na to byl ve vývoji moderního umní už tolikrát kladen draz,
v ústech tolika lidí stal se už tak otenou frází, že lovk musí naléhat na jakési omezení,

aniž upadne v podezení, jakoby se obracel proti vymoženostem moderny. Nesíslnkrát bylo

na to poukázáno, kterak až do konce minulého (t. j. 18 .) století umní ubíralo se svou
cestou tvoíc naivn a kterak potom tvorba naivní prostoty mysli byla peata duchem retro-

spektivn vdeckého bádání
;

jak nadešlo mezivládí kriticky zkoumavého pozorování um-
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MILOŠ JIRÁNEK.

SOUMRAK.

leckého a jak umní pozbylo veškeré krve. Avšak pokládat proto intelekt za princip proti-

umlecký znamenalo by nekriticky prohloupiti. Ovšem, ponejprv dokal se intelekt na ne-

známém poli neúspchu, nebo umlecký cit a rozumová mohutnost ješt se v individuu

nesdružovaly
;

lidé neumli správn zacházet jemn broušeným epelem, moderní lovk jako

umlec probíjel se teprv svými uebnými lety. Ale jako intelekt ponenáhlu zapuzuje a na-

hrazuje pud ve veškerém rozvoji lovenstva, stejn tak musila i naše tvorba umlecká
stávati se poád uvdomlejší a uvdomlejší.

Rozumový živel dobyv si v 19. století tak mocného vlivu na život umlecký, stal se vý-

vojovým initelem, který nikdy už nezmizí. Ne snad, že by zvýšená inteligence sama sebou

už znamenala vtší rozkvt umní; ovšem ale mže stát umní po boku jako moude radící

pítelkyn a pomocnice, jako ukazovatelka správné cesty. Zvláš dnes mže jí pomoci k n-
kolika základním pojmm, díve samozejmým, které pozdji byly ztraceny. Nebylo by nic
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chybnjšího, nežli svit umní na novo oslabenému pudu a zapudit je tak na bludné cesty

jichž vbec dohlédnout nelze.

Abychom pochopili dostel nesprávných theoretických závr v umní, nemusíme se vracet

až k Winckelmanovi. Práv doba let sedmdesátých a osmdesátých (19. stol.) poskytuje nám
nejlepší materiál, je to doba vítzného pleinairu. Nkolik vdc, ubírajících se dráhami ne-

vyšlapanými, poznalo, že je nezbytná poteba omladiti umní prohloubeným studiem pírody,

a pi tom objeviti pro umní nový obor pozorovací: úinky svtla na zmnu tvaru a barev.

Úpln nový a pekvapující vlastn objev nebyl, nebo i staí a mén staí misti pokoušívali

se o podobné problémy. Novota však dodlala se ohroVnného štstí, celá škola seskupila se

v kultu pouhého zevnjšku a konec byl, že se lidé musili piznat, že podstaty nového umní
ani za vlas nepochopili a s nejpoctivjším úsilím sloužili pouze pomíjející mód. Dogmatický

pleinairism je pro nás typickým píkladem zbrklého užití rozumu k nesprávným výsudkm.
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JAN PREISLER. ZZ
STUDIE K „JARU“.

Lidé si vytkli dv ná-

vští (premisy), ped-
n: figury pi osvtlení

ve volném vzduchu vy-

padají šedivé; za dru-

hé: musíme pírodu

malovat tak, jak ji vi-

díme. Z toho vysu-

zovali : musíme figury

ve oslném vzduchu

malovat šedivé. Závr
sám o sob je sprá-

vný, jen druhé návští

ono je nesprávné. Ne-

bo tvrzení, že m u-

síme malovat pírodu

tak jak se nám jeví,

není nijakým dogma-
tem, ba spíše doka-

zuje naprostý nedo-

statek porozumní pro

vlastní podstatu ma-
líského slohu.

Potom se lidé za-

pletli ješt hloub do

všelijakých bludných

soud. Oprávnná sna-

ha, osvobodit se od

prostého napodobení,

od šablonovitého opa-
kování starých, a

tvoit z hlubin cit

a myšlenek své doby
vlastní, vedla hned do

krajnosti; bylo tak

snadno, dlatpo každé

zásadn opak toho,

co dlávali staí, a

hned byl lovk na-

zýván originální hla-

vou. Nejvtší neur-

valci neostýchali se

ani podniknout útok

na staré v jejich Sla-

vín — že prý staí

bývali na špatné cest
a že prý díla jejich

jsou bez ceny, pon-
vadž nemalovali „

pí-

rodu “, t. j. nemalovali

ji i tak jako novotái.

Lidé do opravdy v-
ili, že dospli dál než

všechny doby dívjší

ponvadž se zevn
piblížili víc ke sku-

tenosti v nkterých
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formách jejího zjevu. A pec výsledky, které se dostávaly na svtlo, bývaly peasto jen tím,

eho staí s bezpeným citem se vystíhávali jako vcí pro malíství neupotebitelných. Blud šel

za bludem a nedostatek slohu za nedostatkem.

umní ryjeckého.

koušeli v malb
Zapomnli
freskové a

Kdežto staí pro každou myšlenku malískou hned si volívali s jemným vkusem i správnou

formu, nyní znali pouze orámovaný obraz výstavní. Móda výstav pišla jen ješt vhod obec-

nému zmatku slohovému. Výstava ponenáhlu stala se jediným místem, kde umlec hledal

si vavín, a tak tvorba urená pro výzdobu domácnosti, zstavena byla emeslníku. Rozsáhlé

pole užitého umní leželo ladem a pozstalo býlím. A ím víc ztráceli styk s domácností,

tím víc pestávali chápat podmínky jež pro umní vyplývají ze vzdlávání domácnosti. Za-

pomenulo se, ba ztracen vbec cit pro to, že obraz freskový, obraz monumentální má jinou

esthetiku než obraz „štaflový' 1 myšlený pro intimní prostor a ohraniený rámem, a než výtvor

naprosto lišit techniku; znali vbec jen olejovou barvu a po-

temperové domalovat se dojmu barvy olejové. Nemenší byl

zmatek v umních grafických. Ne-

myslili na to, že devoryt vypadá

pece vždy jinak než autoíypie, lept

jinak nežli litografie, a domnívali se,

že od nynjška musí všechno vypadat

jako „píroda". Sklesli na stanovisko,

že pokládali rám obrazu za okno
jímž se lovk dívá do pírody.

Vidli kolem sebe staeckou sešlost

t. zv, malíství žánrového, které bylo

silné ve vymýšlení anekdotiek, a

když se hodn napjalo, v mimickém
pozorování. Na ruest si pistihli

mravné nauení: Anektota je vinna,

že umní šaškuje a tajtrlíkuje. Zapo-
mnli jenom, že je-li kdo ulpa, zstane
ulpou i bez anekdoty.

Pomalu dobíhala léta uení — a

doba boue a tísn leží už za námi.

JAN PREISLER.

STUDIE K JARU.
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Docela pomalouku dostavilo se poznání, jak siln se lidé omezovali ve výrazu, jak málo jim

podával dogmatický „naturalism" a jak si dávali unikat nejlepší výhody malíských prostedk.
Umlci s citem jemn vyvinutým, kteí byli do proudu jen strženi a nikdy se ne-

zpronevili úct ke starým, te se ptají, pro ti staí tolik vcí dlávali jinak, kdyžt pec
u nich sotva lze mluvit o tom, že by byli bývali neumli nebo nevidli. Piznává se te, že

bylo pestelováno. Myslivé hlasy pozorují tuto zmnu názor a logicky domýšlejí se vý-

sudk podle toho zmnných. A smr, jímž se musíme dát, jeví se te asi takto: pochopuje

se, jaká bývala pošetilost, bez užití zahazovat poklad umleckého poznání, jejž nalézáme

nashromáždný u starých. Jsi-li pravým umlcem á žiješ-li ke konci 19. století, pak ti vbec
naprosto není možno jinak, nežli tvoit jako umlec moderní, a abys tvoil jako umlec moderní,

nemusíš se asketicky odíkat všech tch prostedk, jež známe jakožto výsledek umlecké práce

po mnohá století. Jen tehdy, nemáš-li nic svého vlastního íci, propadneš za obt starým. Poíná
se pochybovat, je-li osvtlení spsobované rozptýleným svtlem, jež hlásají apoštolé pleinairu,

tak zhola lepší než barvitjší osvtlení interieurové nebo vbec njaké ješt libovolnjší

užití barvy. Poíná se dávat hlavní draz na barevný zjev plochy s jejím blahodárným úinkem
pro oko, a neklade se už hlavní váha na to, aby se dokázalo, že píroda v tom a onom
okamžiku vypadala na vlas tak.

Zkusmo dospli toho poznání, že umní spíš má úlohu suggerovat duševní city umlcovy
z pírody, a že toho umlec dovede jedin pevodem, pekladem do svého materiálu. Tento

pevod však mže být tak dokonale svobodný, že naprosto už nevyvolává tytéž dojmy zrakové

JAROSLAV ŠP1LLAR.

V SLUNCI.
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jako píroda. Naopak: ím silnji a vdomji umlec dává draz na své odchýlení, tím

silnjší suggesce.

Abychom si to ujasnili, sledujme pobonou myšlenku : jak siln mže být nkterý charakter

nakreslen nkolika rtami (ku p. jako u W. Busche). rty na papíe spsobují jiné dojmy
zrakové než hlava v pírod, a pec v tch nkolika rtách teme jasnji a pronikavji než

v pírod. Ale nejen charakteristický výraz tváe nýbrž i charakteristický ráz každého zjevu

jiného, ba i nálad svtelných mže být zobrazen takovým pevodem. Tžišt neleží tedy ve

vcném patvoení a padlání pírody, nýbrž v pochopování pírody, v koncepci toho, co je

podstatné, co umlec chce, v koncepci motivu. Pijalo se obohacení prostedk studiem plei-

nairovým, nalezli nové odstíny a možnosti a oklikou vrátili se zas k barv samotné. A žádná

barva nemže init nárok na privilej nebo panství. Hn není horši než fialová, a jas i
temno jsou jen rozdíly, nikoli pednosti. Tžký hndý tón není oku píjemný, ale práv tak

málo píjemný oku je tžký a mazlavý tón zelený nebo ervený; naproti tomu mže jasný

svítivý tón hndý vyhovovat a psobit lib. Žasnouce objevujeme, že ta hndá barva starých,

tolik petásaná, vtšinou jen lidem straší v hlavách
;
naopak že u nich nalézáme nejjas-

njší, nejzáivjší, a nejprsvitnjší tóny, jakých sotva kdy se dodláme. Ovšem dávali staí

pednost obrazu tmavému, ale v tom jim skoro musíme dát za pravdu, pesvdivše se, jak

málo se hodí svtlé obrazy našich svtlých byt a o celistvjšího úinku dodlává se obraz

tóny hlubokými. Tak dostal se dnes problém pleinairu ve vlastním umní docela mimo zájem

a má nanejvýš ješt zvláštní význam pro studium.
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Nejdležitjší stránkou nabytého poznání však je, že lidé opt jsou si jasn vdomi
rozdílných funkcí umní, že opt studují osobité vlastnosti každé jednotlivé formy umlecké
a poítají s nimi. Studie pírody po zbývá svého osobovaného postavení jako uzavené, ce-

listvé dílo umlecké; poínají chápat, že umní dekorativní, malba monumentální nemá s ní

eho init, jakož vbec každá forma umlecká je podrobena jiným zákonm. Je arci pravda,

že naše doba, naše city, náš názor svtový se zmnily a že i duch žijící v našich obrazech

musí být jiný než tedy u Drera nebo Tiziana. Ale zrovna jako za as renesance žijeme

ješt v domech rozdlených v pokoje a rozvšujeme v tchto pokojích obrazy, jež rámujeme.

To vše dosud je nezmnno, nepromnn je pojem úinku obrazového, — a pirozeným zá-

konm tohoto úinku obrazového musíme se podrobit. Proto i dnešní umlecká tvorba

naše poíná opt uznávat pirozené obory se zvláštními rázy. Obraz deskový vrací se

ke své pimené velikosti. Mizí obrovské naturalistické obrazy výstavní, které nalézaly úel
svého bytí jedin na výstav, všude jinde pak vedly život ztracený. Pochopilo se, že pro

obraz kabinetni (Staffeleibild) pirozen se hodí formát menší, a že obraz monumentální žádá

jiný sloh, než jaký si naturalism troufal jen tak zhola diktovat. Volíme-li však tvar obrazu

deskového, nejsme už s to, abychom si jej myslili mimo všechen vztah, nýbrž cit náš

pihlíží k nmu v jeho pomru ku prostoru, ke stn. Pispsobujeme se podmínkám
platným pro interieury a jejich stny, a nepožadujeme už od obyvatel bytu, aby si rozvšo-
vali po stnách více mén zajímavé pokusy beze slohu obrazového. Nebo stránka výzdobová

u kabinetního obrazu není tak nepodstatná, jak se dlouhou dobu domýšleli, ba i na mén
cenných starých obrazech je výzdobovým požadavkm vyhovováno vzorn.

V obraze monumentálním, ve fresku, nespatujeme už pouhé ilustrace v životní velikosti,

nýbrž pojímáme jej v jeho vztahu architektonickém. Jako architekt vytváí výzdobu prostoru

jeho rozlenním, tak rovnž opt i malí. lení plochu v souladu s prostorem a usiluje ve

fresku dodlat se lineární a barevné harmonii s okolím. Je pirozeno, že pi velmi písné
architektue i komposice vyžaduje písnjšího architektonického traktování a že s pechváleným
naturalismem se tu pohoí. Stna musí zstat naprosto stnou a psobit jsouc vyzdobena

jakožto stna, ne však vypadat jako okno, které plochu perývá.

Ustoupivše od toho, aby každá umlecká myšlenka hned byla provádna jako olejomalba,

a pec toužíce dát tvar velkému bohatství nápad, jež umlec má, užíváme te opt s pro-

spchem rozsáhlého pole umní grafických. Každá malikost, kde která nálada, jakákoli

imprese nalézá zde oprávnné místo, ponvadž nejsme nuceni takový list pileovat do

stny jako ozdobu. Také mapa, kniha, asopis stávají se cílem pro tyto nesetné nápadeky;
ostatn ani tato mista nevyluují živel dekorativní. Pestali jsme se bát dokonce i obsahu

filosofického, spekulativního, ba i anekdoty, poznavše, že rozdrcují jen toho, kdo práv nemá
nic jiného, co by poskyt.

Kdežto díve bývaly pronášeny náky na peplnnost malíského poslání, te tu zjednává

odtok širý obor umní užitého, jenž umlci se opt otevel. Nebyly to pouze lákavé nadje
hospodáské, jež odvábily tolik talent, nýbrž pedevším i náležité poznání svého pravého

povolání. Nebo bývalo svrchovanou zvráceností, mezi deseti umleckými talenty hledat devt
talent spsobilých pro malbu obraz. Je pravdpodobnjší, že je mezi nimi pouze jediný,

a že ostatní se hodí do nejrozmanitjších obor, v nichž je teba umlecké tvoivosti. A po-

nvadž už pekonán je pedsudek proti umleckému prmyslu, a že umlci aplikující dokonce

nalézají se dnes v zenitu zájmu od té doby, co nejskvlejší talenty a jména v sociálním

významu dobyly umleckému prmyslu stejné úrovn jako malb, neostýchá se nyní nikdo

z nich, náležet umleckému prmyslu. A tak malíství získává se volného místa.

Nehlásám tu cechovní konservatism. Jen varovat chci, aby nic nepostradatelného nebylo

zbrkle házeno pes palubu. Vrata nové doby jsou do koán, ale my sotva jsme se dostali

pes jejich práh. Mluvíme-li o kultue pítomné doby, mžeme tím rozumt pouze nco
rostoucího a se vyvíjejícího, ješt neustáleného, domáhajícího se tvaru. „Pehodnocení všech

hodno'. I hodnoty esthetické budou ješt pehodnoceny spsobem tak neslýchaným, že

tebas jedenkrát objeví se jakožto esthetický moment takové formy, pro nž dnes ješt ani

neumíme si pedstavit vztah jich ke svtu krásna. Leceho, co si dnes vynutil lidský intelekt,

co se nám však zatím zdá být bez hodnot, asocianích a citových, chopí se budoucn um-
lecká tvoivost a pelije do neslýchané nových tvar, které tenkrát budou platit za krásné.

PAUL SCHULTZE - NAUMBURG.
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BOHUSLAV SCHNIRCH. ZEM. 30. ZÁÍ

1901. Mezi našimi umlci jsou velkou vzác-

ností muži, kteí by také perem vládli. Mezi

nejmladšími je jich nkolik a u nejednoho

teprve as ukáže, kde se jeho talent lépe a

definitivn vyjaduje, zda na papíe nebo na

plátn, tiskaskou erní nebo živou barvou.

Mezi staršími byl B. Schnirch jediný. ím jej

tak siln dojal, že pocítil nutnost svým kra-

janm doma povdti, co tam vše vidl. Zprvu

ponkud reportersky jen, pozdji stávaly se

jeho obrázky živjšími. Zprvu jej skoro vý-

hradn zajímala minulost msta a kraje, an-

tická minulost, potom i pítomnost vymohla

si svoje právo. Když se vrátil do Prahy, na-

psal svou nejlepší rtu „Carrara“ a na tom

pestal. Po dvaceti letech zaal psát znovu.

Tenkráte to byly rzné proklamace, otevené

listy nebo i prudké výpady, které tiskl, více

však napsal fos pivát circulation, jako vý-

klady a vysvtlivky k projektm a rzná pro-

memoria. Z vtšího dílu není mi forma tako-

vých stylistických cviení dvakráte píjemná,

mnoho o umní také nepouují, a práv to

bychom vždy nejradji a nejvdnji od

umlc pijímali, nicmén docela nezajímavé

pece nejsou. Je v nich mnoho vzletných slov,

mnoho se v nich mluví o vysokých ideálech,

o posvcení umleckém, o svatosti umní,
o poteb, nutnosti a vznešenosti umní ná-

rodního, o vlasteneckých metách a podobn

více. ich novináské frase není daleký, ale

není píiny neviti, že by byl B. Schnirch

to vše docela upímn myslel, že pevn vil
v to, co hlásal. Kdo jej astji slýchali a kdo
dviv etli, co psal, kdo mají oi v kni-

hách a nevysílají je na výzkumné cesty pí-
rodou, kdo slovm ví a iny nedovedou
mit a odvážit, ti snadno brali Schnirchovy

proslovy za souhlasné s jeho pracemi a psali

o jeho umlectví tak, jako by bylo živým

dokumentem jeho slovní nadšenosti.

Jiní však, kteí se drželi jeho dl, shledá-

vali a shledávají, že jenom zídka se blíží

tomu, co zesnulý eí a písmem plným tonem
hlásal. B. Schnirch stál do poslední chvíle

v bojovné oposici proti mladé umlecké ge-

neraci. A tato proti nmu. Jeden protivník

druhého neuznával. Schnirch vidl, že jeho

ideály nejsou ideálem mladých, že jejich myš-
lenkový svt a tvarový jeho projev v niem
se nepodobá jeho svtu a byl pi tom tak

zaujatým, že váhou slova, kterou kde ml,
pomohl oividné všednosti nebo i umlecké
nicotnosti proti práem jaré svžesti a p-
vodnosti. V nové generaci nemá Schnirchovo

umní žádných obdivovatel. Kdyby odpovídalo

vskutku tomu, co Schnirch o podstat a vý-

znamu eského díla umleckého hlásal, jist

by nevadila jeho zastaralá a pekonaná forma
nebo úprava, aby se mu s úctou blížili. Kdyby
jeho plastiky byly naplnny onou mírou citu

a životní prochvlosti, onou svérázností a kme-
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novou originalitou, onou
myšlenkovou hloubkou a

vzrušujícím vypjetím, o nichž

mluvíval, nebyl by nynjší

chladný ano nepátelský po-

mr ostatních k nmu v-
bec možný! Byl by si je

podrobil beze slova a oni

by byli s uctivou vážností

k nmu vzhlíželi.

Ostatn byli jsme toho

pece jednou svdky. Jeho

skica k soše sv. Václava

setkala se s jednomyslnou

pochvalou u všech, jimž um-
lecká jemnost, erstvé vyba-

vení nové pedstavy nco
platí. Tento drobný jezdec

mu zachová ješt dlouho

pamt. Jiné práce Schnir-

chovy budou sotva registro-

vány, o této se bude mluvit.

Po tomto šastném a

krásném vzepnutí, po tomto

pkném kvtu, teba ne ven-

koncem vlastního pstní,
pišly skoro ráz na ráz dv
koncepce, které, nevolky, až

do základ odkryly organis-

mus Schnirchovy plastické

práce. Náhrobek Dra Julia

Grégra a návrh na pomník
M. J. Husí jsou díla všedního

rozumování, bez plastické

myšlenky, namahavé slepeni-

ny, jejichž idealismus je

shledáván na poli prosaic-

kých a odbytých symbol
nebo vytržen z kronikáské

etby.

S B. Schnirchem zachází

celá fáse, dnes už peko-
naná, nám cizá a námi stží chápaná. Fáse formálního idealismu, odvozeného z cizích vzor,
openého o cizí svty. B. Schnirch nebyl ani zvlášt silným, tím ani originálním, tím mén
geniálním, umlcem. Co v dobách uení pijal, to podržel pro vždy, aniž by kdy projevil

snahu uiniti samostatný krok v ped a jinam. Na jeho podobiznových hlavách, poprsích i
medailonech, na jeho rekonstrukních pokusech uritých, historických osobností je zejmá ára,

kterou nedovedl pekroiti. Všady ulpl na samém povrchu zevnjšku. Nedostávalo se mu
odvahy cele se podat kouzlu skutenosti a také síly vytvoit hlavu živou, myslící, sídlo

ideí a emocí, viditelnou koncentraci individuálního karakteru nebo temperamentu. Linie

i plochy jsou tvrdé a mrtvé s jakousi námahou a tžkostí do plastické hmoty penešené.

A pi tom pece stál tak blízko pírod, že musel cítit její horký dech a slyšet její

prudký, nervosní tep.

Ped ptadvaceti lety se obdivovali jeho Trigám, Musám, Bacchantn, Ledám, Hektorm
a Nymfám. Podle tehdejších názor byly to ideální plastiky a k nim ovšem potom patí

všechny personifikace geniové a alegorie Schnirchovy i jiných. Ve sbírkách vatikánských

a lateránských jsou jejich rodie. Umlec je nevytvoil. Jeho starostí bylo jen, aby je co
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F. ANYŽ A P. NOVÁ-
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možno ve všem zevnjším uinil jim podobné.

Pro všechny hlavy a úesy, pro všechny tu-

niky a tógy, pro všechny asy a linie ml
on své doklady ve sbírkách antik. Jejich

idealismus byl hned pedmtem vyerpán
až do dna. Ale to tehdá stailo. Byly to po-

stavy a pedstavy vytvoené jednou vše zu-

šlechujícím umním fabulistickým a výtvarným,

uznaným námi za nejdokonalejši na svte a

v djinách, teba víc nikdo nevil v jejich

bytí, dobyl si každé jméno na titul idealisty,

kdo je znovu ustálenou formou modeloval

nebo maloval. Jsou také umním z druhé ruky

a jejich úhledné tvary, jejich posy a typická

nevýraznost nedovedou více rozehátí. Žijou

jen cizím vypjeným životem a jeho lampika
brzy dohoí, tím spíše, že onen idealismus

vyžaduje odvozené formy a dusí hnutí vlastní

duše. Opakuje cizí myšlenky a by by jednou

byly sebe dokonaleji vyjádeny tmi, v jichž

hlavách se zrodily, v ústech cizích opakovány,

ale nezrozeny a neprožity, stávají se pouhou
frasí a dutou formou.

Také jsme již na štstí vyrostli z dob „vla-

steneckých umlc", které zvali proto vlaste-

neckými, ponvadž nám ilustrovali naše djiny

a povsti. Ale Rietschel postavil Husa vedle

Luthera ve Wormsu, Ruben komponoval celou

sérii eských historií, aniž by komu kdy na-

padlo poítat je k eským umlcm. Národní

barva a vzrušení nevzí tedy v pouhé ped-
mtnosti umleckého díla. Jsou tu ješt jiná,

mnohem subtilnjší hnutí a delikátnjší vlast-

nosti a znaky, jež v umní pojaty a jím vy-

jádeny, dávají tomuto odlišnost, pro kterou

není možno je s jiným zamniti. Obávám se,

že zase mezi všemi pracemi Schnirchovými

v té píin jen sv. Václav má právo na tuto

eskou umleckou representaci. Jeho mírnost,

jeho vlahá dobrota, jeho mkký lyrismus vy-

jaduje aspo jednu stránku našeho národního

jádra. A toto jádro nemže býti nalezeno

v museích, cizích zemích a vzorech, jenom
na dn našeho vroucího života, v ovzduší

a kraji, ve zjevech a konání našem, a spíše

nežli etnografové pozorováním a sociologové

spekulací, objeví je tušivým instinktem umlci
zvláštní vnímavosti a k platnosti ve svt
barev, ton a plastické formy pivedou jen

ti umlci, u nichž se Cit a fantasie bezpro-

stedn a bez pekážky perozuje v in.

VÝSTAVY. POSMRTNÁ VÝSTAVA
prací O. Lebedy otevena byla v Novo-
mstských sálech ve Vodikov ul. od 15. do

30. íjna, od 13. listopadu následuje v tchže
místnostech výstava prací J. Špillara. — V.

Radimský zahajuje výstavu svých prací v Ru-

dolfin 3. listopadu. — Poátkem listopadu

otevena bude spolená výstava prací Anto-

nína Slavíka a Maxe Svabinského v Galerii

Miethke, Víde I. Dorotheergasse 11. — První

mezinárodní výstava moderního dekorativního

umní uspoádána bude v Turín od dubna
do listopadu 1902. Projektovanou výstavou

pedvedeno má být ve velkém stylu dnešní

snažení dekorativního umní, umleckého
prmyslu, dekorativní architektury, estetika

ulic i byt, zkrátka, vše kam umní vniklo.

Pípustný jsou jen práce pvodní, imitace

a kopie starých sloh, jakož i práce eme-
slné jsou vyloueny. Výstav pislíbily úast
všechny pední korporace a svtové umlecké
podniky velkých firem i pes velice nepí-

znivé podmínky. Komitét nebée žádnou zod-

povdnost za výstavní pedmty, každý vy-
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stavovatel je povinen svá díla proti ohni sám
si pojistili, dále zaplatí si sám dovoz obou

cest až do výstavní budovy, vybalení, insta-

laci. Konen i z místa a za uschování

beden. — Kdo má chu, nech se pihlásí

a pedmty zašle do 1. bezna 1902.

UML.-PRMYSLOVÉ MUSEUM v PRAZE.
K soutži na kalamá došlo 1 1 návrh, první

cena udlena p. F. Anýžovi, spolumajiteli

umélecko-prm. atelieru v Praze, druhá panu

j. L. Nmcovi, odbornému uiteli na zlatnické

škole, tetí optn p. Anýžovi. V soutži na

skínku na skvosty ze ty návrh udlena
prvni p. F. Anýžovi, druhá Janu Benešovi

asistentu umlecko-prm. školy a tetí M.

Riegelovi. K soutži na návrh papírové tapety

došlo 22 návrh. První cenu obdržel p. Frant.

Kobliha kresli, druhou pí .v. Boudová na

Kladn a tetí p. V. Preissig malí v Paíži.

Návrhy vystaveny byly v místnostech musea
od 27. íjna do 4. listopadu.

„K OSLAVÁM RUDOLFA VIRCHOWA.
eská akademie vd a umní, Museum král.

eského a Král. eská spolenost nauk za-

slaly Rud. Virchowovi blahopejné adresy,

skvostn vypravené akademickým malíem
Pavlem Korbrem." —

Tato nepatrná noticka velice smutn kar-

akterisující ubohé niveau tí korporací, z nichž

každá má v titulu aspo jednou slovo „krá-

lovská", neb „vda", i „umní" — uveej-

nna byla v denních listech 20. íjna r. 1901.,

rozumí se, že bez poznámek. Ani pozdji

nevrátil se ni jediný žurnál k této velice

vážné noticce. Ti korporace, representující

eskou kulturu, „holdovaly" velkému chirur-

govi zpsobem, za jaký by se musela stydt
každá poslední vesnice. — V celém králov-

ství eském nenašel se výtvarník, jemuž by

mohl být tento vážný úkol sven — aspo
Akademie o nm nevdla. A pec ne-

myslitelno, že by Akademie nepikládala

svému holdu patiné vážnosti, — pak je

ale její niveau velice smutné. Karakterisovat

tento in Akademie bez ostrých slov je tžko.

Jinde takové vci svovány nejpednjším
výtvarníkm, (Klinger, Menzel a j.) a i u nás

to bývalo zvykem. Staí vzpomenouti jen

Manesa. To ovšem je dávno a akademie ješt
neexistovala. Že pro umní tak málo dosud
uinila, je její vcí a nikdo ji dosud v ne-

innosti té nedlal konkurenci. Ale za to, aby

takovýmto zpsobem vyvolávala soud o kul-

tue národa, jejž dovolila si representovati, se

jí jist každý podkuje. Akademie vd a umní
má svoji IV. tídu, v které sedí ada výtvar-

ník, a na tyto padá též zodpovdnost za

celý tento skandál. Nikdo nemže se z této

zodpovdnosti vytáet, bu je Akademie živa,

anebo žije jen její spiritus rektor a tím je

dle posledního inu Akademie domovník
zemského musea. — V berlínském umlecko-
prm. museu vystaveno bylo to velké množství

adres a pamtních mincí, zaslaných k jubileu

Virchowovu. Koho zajímalo, mohl zde stu-

dovat a srovnávat kulturu všech národ, sku-

tenou i dlanou — visitky zde mli všichni.

I naši páni mohli se pouit, že ten jemný

osten umleckého referátu „Berl. Tagblatu"
— který nemohl mnohé došlé návrhy vzhle-

dem k slavnostní nálad brát kriticky —
týkal se také adresy z ech. — A o to má
zásluhu naše Akademie vdy a umní.

Péí a ríákladém spolku ,,MÁNES. ‘‘ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Da ED. GRÉGRA v Praze.

Reprudukce fotozinkografie „UNIE-VILÍM“ v Praze.



Q IOVANNI SEGANTINI. NAPSALI MARCEL MON-
TANDON A WILLIAM RITTER.~ Giovanni Segan-

tini jest jedním z nejvzácnjšich píkladu v djinách

umní našeho století vzhledem k samostatnému vývinu a

sebeutváení osobnosti, jsoucí mimo všechen pomr s tmi,
jaké mže a chce vypstovati vyuování v akademiích a

školách. Když na podzim roku 1899 zemel ve výšce 2700
metr nad moem v zákoutí šedých Alp, byla jeho velkolepá

postava již legendární. Životopis jeho (Areo 1858 —
Maloja 1899) byl dle jeho vlastních upomínek již tolikráte

vypravován ve všech umleckých revuích svta, že nelze

nám zde pomýšleti na jeho opakování.

Vyšed z nieho, dít opuštné, dané do polepšovny,

z milánské akademie vyhnaný mazálek, ožení se a jde do
hor, kde si pojednou dobývá samostatnou techniku a oso-

bité nazírání, v novém kraji, který zjevuje svtu — a ejhle

jednoho z knížat soudobého umní a nepopiratelného krále

Alp. — Ale jeden fragment jeho autobiografie jest tak

skvostný, že bylo by pece škoda nepopáti mu místa.

Je v díle Segantiniho snad stejn dležit jako nkterý
obraz: jest to líení jeho dtství.

„Nevím nieho o tom, co pedcházelo mému narození.

Vím, že jsem ml otce a matku, jimž se zalíbilo uhnízditi

se v Arku v Trentinu, na pravém behu Sarky, a tam si

zaíditi domácnost. Byl jsem jich druhým a posledním

díttem. První zahynulo obtí plamen; já zas pi svém
narození stal se píinou nemoci matiny, na kterou za

pt let zemela. Práv za úelem léení tohoto neduhu po

tyech letech odešli do Trenta; bylo to však nadarmo.

Dosud si svou matku pamatuji, a kdyby bylo možno,

aby se mi te zde zjevila — vzdor uplynulým jedenaticeti

rokm jist bych ji poznal. Vidím v duchu její hrdý obliej

mdlého výrazu. Byla krásná, nikoliv jako jitro nebo poledne,

ale jako jarní západ slunce. Když zemela, nebylo jí ani
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devtadvacet let. Byla z oné stedovké šlechty hor, z níž svj pvod vzali vojáci-dobrodruzí

a jejíž dnešními potomky jsou zdatní statkái. Mj otec naopak náležel

J

mezi mšáky: byl

asi o dvacet let starší mé matky, jež byla jeho tetí ženou.

Po smrti matin zamýšlel mj otec usaditi se se mnou v Milán, kdež ml syna a dceru

z prvního manželství. Syn živoil z výnosu malé továrny na voavky, dcera pak obstarávala

domácnost. Jenže jsme tam padli práv nevas; obchod šel špatn, a zakrátko bylo nutno

továrnu zavití a vtšinu nábytku rozprodat. Otec se synem odešli, ponechavše mne seste.

A tu zaíná mj vlastní, osobitý život, zcela mj, stídav dobrý a smutný, nikdy však jedno

neb druhé z plna, nebo ani smutek ani bolest mne dokonce neuinily nešastným.

Bylo mi tehdy šest let a žil jsem se sestrou v komrce domu na via S. Simeone. Sestra

odcházela asn z rána, zanechávajíc mi nco k jídlu, a vracela se až za šera; ani ostatní

nájemníky onoho domeku jsem nevídal mezi dnem.

Ty dva pokojíky, které jsme obývali, mly dva vysoko umístné vikýky, tak že i když

jsem se na stl postavil, nespatil jsem víc než kousek nebe. A proto jsem velice nerad

zstával sainoten
;
asto mne mrazil nevýslovný strach; tu pak jsem uklouzl úzkou chodbou,

jež konila na odstavci schod, kde bylo vidt tvercovým oknem na celou adu stech
a campanil, pode mnou pak byl uzavený a jako studna hluboký dvoreek. U tohoto okna
strávil jsem dlouhé, dlouhé dny mnoha msíc; po jistou dobu jsem stále ekal na otce;

ekl mi totiž, že se brzy navrátí; a zatím jsem ho nikdy víc neuzel. A již byl den deštivý

anebo slunený, v mojí duši byl vždy smutek a resignace : nechápal jsem ješt, zda-li

takový život mže být nekonen dlouhým, i mže-li pojednou skonit. Když pak zvony
sousedních kostel vyzvánly v pedveer njakého svátku, moje lítost se zdvojnásobila

a trpl jsem jakoby duševní muka. Pemýšlel jsem? nevím: ale cítil jsem siln; trpl jsem,

ale neznal jsem bolest.

Jednoho dne, nevím již jak, stalo se mým majetkem množství papíru; myslím, že to byla

njaká kniha. Chvilku jsem se jí bavil: pak ale poal jsem ji trhat, ím dál tím na menší
a menší kousky, až to vypadalo jako snhová závj.

A tu mne nco napadlo. Nahnuv se z onoho okna na schodišti, poal jsem svoji zásobu
házet dol do dvoreka. Tahle hraka se mi líbila. Ty bílé vciky tanily a víily ve
vzduchu, kladly se mkce na výstupky u oken, padaly zvolna a vážn, níž, níže, až na
dlažbu, jakoby to byly živé vci bojící se uhození. Již hezkou chvilku jsem se tak bavil,

G. SEGANTIN1.
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když T
L
se z dola rozlehl strašlivý

hlas'‘zuivého ;[lovka. Nerozuml
jsem co povídá, protože jsem ješt
neznal náeí; ale podle zvuku se

mi zdálo, že se mu snad moje hra

nelíbí; a když umlknul a já mysli!

že odešel, pospíšil jsem si, abych

na ráz upotebil celou svoji zásobu

kousík papíru, a nebylo toho

málo. Jaká to podívaná! Vánice se

rozprostela vzduchem a na chvíli

zakryla dvoreek. Vylezl jsem dál

na okraj, bych lépe toho divadla

užil, a sledoval jsem oima tanící

záplavu až do konce. Tu spatil

jsem lovka s košttem v ruce, an

dívá se vzhru smrem ke mn.

To musil býti týž, který ped
chvilkou kiel; ale protože te již

nic neíkal, ba dokonce se hnul

k odchodu, soudil jsem z toho, že

píinou jeho vzteku jsem nebyl já.

Mezi tím se otvírala nkterá okna

do dvoreka a lidé vystrkovali hlavy,

aby se podívali, i dlalo mi do

jisté míry radost vdomí, že jsem

pvodcem téhle podívané.

= G. SEGANTINI.

NA JAE.
MLÁD (ÓHLO-
KRESBA). I
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Pojednou jsem byl rukou jak ze železa prudce uchopen za pás, pozdvižen, a maje hlavu

sevenu mezi dv nohy jako ve skipci, již také jsem cítil, jak dopadají na moje kalhoty

v odmeném tempu dkladné rány, a to nikoli zrovna zdlouhav. Když jsem se pak octnul

na zemi a zaujal normální posici, plný slz, které netekly a zdšen do té míry, že jsem

necítil ani, jak mne tlo pálí, spatil jsem lovka, ano, jej, toho muže s košttem, který upíraje

na mne své zuivé oi pohrozil mi ješt rukou v zakonení zvuného výprasku, až pak

se rázem otoil a hubuje odešel.

Pozdji jsem se dovdl, tím démonem že byl domovník. Veer jsem ješt obdržel od

sestry dodatek . . . s tím vyrozumním, že vícekrát už nesmím na schody. A také druhý den

ráno mne doma zanikla a klí vzala s sebou.

Trošku jsem plakal, ale pak upoutal moji pozornost velký kufr, který stál v jednom

kout naší komrky. Otevel jsem jej
;

bylo tam tisíce rzných vcí : ženské šaty, pentle,

špinavé rukavice, pomakané škrabošky, tisíce hadr, a docela na dn množství skoicových

tyinek; nevdl jsem, co by to mohlo být, ale položil jsem je stranou ke škraboškám,

abych si s nimi hrál.

Škraboška bývala mým ideálem
:

již v Arku jsem si pával mí ti takovou, ale velkou

a celou, pomalovanou, živou, jakou jsem v skutku jednou vidl a které jsem se velice

bál. Velice uspokojen, nasadil jsem si tuto, která byla pouze poloviní; ale píliš veliká

pro mne, tak že jsem v ní dobe nevidl: piblížil jsem se k zrcadlu: o hrzo! Rychle

jsem škrabošku strhnul a podíval se na ni! Nikdy jsem ji tak nevidl! Hodil jsem ji

nazpt do kufru : snažil jsem se nemysliti na to a usadil se, bych si pohrál se skoicovými

tyinkami: ale brzy jsem se unavil, a tím, že neml jsem víc žádné zábavy, picházel na

mne jakýsi podivný strach. Komrkou rychle pebhla myš a moje úzkost se zdvojnásobila !

Povstal jsem, bych tyinky uložil na jich místo. Zvedl jsem víko a pedstavte si mj úžas:

škraboška zírala na mne živoucím okem. Hned jsem spustil víko: nekiel jsem, ale srdíko

mi nesmírn bušilo; pádil jsem ke dveím: le ty byly pepevn zameny. Pišoup! jsem

tedy židli ku stolu, vylezl na, postavil se obliejem k oknu a vzhlížeje k nebi zpíval jsem,

co mi hrdlo stailo.

54



G. SEGANTIN1.

ORÁNÍ. ZZZZ

Když jsem pestal zpívat, cítil jsem se hrozn opuštným; ml jsem velikou žíze. Pemohl
jsem se a otoil se smrem k hrnci s mlékem; ale místnost se mi zdála temnou a oživenou

stíny; ješt jsem otoil hlavu a zkusil zpívati, neml jsem však ani vle ani síly více k tomu.

Setrval jsem tak hodnou chvíli, zmíraje žízní a strachem, vzpomínaje dn, kdy otec mne
vodíval potulkou veejnými sady a kupoval mi ovoce. Pi tchto vzpomínkách vstoupily mi

slzy do oí, a dlouho jsem plakal. Den se nachýlil: nepohlížel jsem víc k nebi, ale hlavu

maje openu o ze dímal jsem umdlením. Brzy jsem poal rozeznávati v pokoji dosti zetelný

šramot: zstal jsem zticha, nehybný, víka maje sevená, pevn sevená; ale uritý šramot

vynikající nad ostatní, zpsobil, že mimodk jsem otoil hlavu a spatil myši, hrající si se

skoicovými tyinkami. I zavel jsem opt oi, a když se moje sestra vrátila dom, spal

jsem na stole; vzbudila mne: v prvním okamžení ml jsem strach, pak jsem se však

vzpamatoval, poznal ji, vrhl se jí kolem krku, plakal a prosil, by mne více nezavírala.

Když rozsvítila, uzela nepoádek, vyhubovala mne a otevela kufr, by tam uložila vci,

jež ležely rozházeny kolem: rychle jsem pohlédl na škrabošku, která dosud se dívala svým
živým okem.

Sestra ji hodila na postel, by uvedla vše do poádku: tu jsem spatil, že onen pohled

škrabošky, který mi takový strach nahnal, byl zpsoben prost ocelovou peskou njakého
pásu, která se leskla pod jedním z oních otvoru.

Nazítí zstaly dvée oteveny s písným nakázáním, že nesmím vyjít ven, což jsem slíbil,

ale nedovedl dodržet. Za málo dn byl jsem opt usazen na výstupku schodišt jako ped
tím; pece jsem však neházel nieho víc oknem dol. Den po dni se stídal, jeden jako

druhý, monotonní. Jednoho jitra, vraceje se z nákupu skromné zásoby jídla, pozstávající

takka výhradn z mléka a chleba, kterouž malou službu jsem se nauil prokazovati své

seste po dosti dlouhém uení, vidl jsem stát na schodech a chodb rzné malé hrníky,

konve, šttky a barvy. Pohled na tyto neobvyklé vci vyvolal v mojí duši živé pohnutí:

byla to radost kalená strachem, radost zpsobená novostí vcí, strach pocházející z nezná-

mého a nepochopitelného.

Po celé ráno jsem si kladl otázky: „K emu to je? Co se s tím bude dít ? “ A jedl jsem

pramálo. Když pak sestra odešla, vyšel jsem rychle ven se podívat, postavil se zvdav do
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koutku a tu jsem spatil dlouhého muže, jenž velikou šttkou mkce hladil ze všemi smry,
natíraje ji bílou barvou, šmouhy tvoící. Díval jsem se, ale vc ta mne dokonce nebavila:

skutenost neodpovídala té míe oekávání, v jakém jsem se po krátkou dobu nalézal: bylo

to schlazení. Vida rzné barvy již rozdlány v hrncích, tušil jsem, že by vším tím materiálem

dalo se zpsobit nco daleko zajímavjšího. Ale práce nebyla ješt ukonena; po vybílení

dlal dlouhý muž áry nahoru a dol a nazítí s jakousi ervenou hlinkou vodou rozdlanou
v konvi a velikou houbou, kterou ob as v té barv namáel, poal umle hyzdit ze tím,

že ukal houbou o ze, vynechávaje pouze bílou ást pod stropem a sokl, který byl jednotnou

ponurou barvou naten. Tuto ást práce jsem sledoval se živým zájmem; po njakém ase
jsem uvykl tmto skvrnám, nebo musím se piznat, že první dny nebyl jsem s nimi do-

konce spokojen, pohlížeje na n se skuteným odporem. Následkem dlouhého jich pozoro-

vání poal jsem v nich rozeznávati rzné vci; tady byl rakouský voják s tlem ku pedu
naklonným a s dlouhánskýma rukama, který tloukl na buben, tažený na vozejku velkým
psem

;
ale ne, to nebyl vozejek, to byl most a na nm se opíral lovk o zábradlí : ten

lovk, nebyl to mj otec, ale zdál se mu být velice podoben Pak jsem zase obrátil

oi k Nmci a ke psu; ale nebylo jich tam více, a k mému velkému pekvapení jsem tam
vidl jen beztvárné skvrny; zadumal jsem se hezkou chvíli a byl jsem dlouho roztržit . . .

. . . Vzpomínám si, že jsem objevil v téch skvrnách rozmanitý život, hemžící se fantastickými

zvíaty a znetvoenými lidmi, a to vše po každém zamhouení oí se znovuutváelo a zase

rozplývalo: ze smutného a melancholického seskupení vyvinula se scéna veselá a smšná;
na tchto zdech odkryl jsem malý svt podivných sn, avšak sen, který jsem si pál, mj
neustálý „spasimo**, to byly zelené prérie, prhledné potky s jemným pískem na dn,
moje zahrádka v Arku, ta zákoutí plná stínu a svžesti, jež jsem si zamiloval. Takto jsem

snil a se kolébal v nostalgických vidinách, ana zatím nastala zima, a já nemohl víc se

zdržovat venku na výstupku u schod; byl jsem nucen zstat v komrce s malým scaldino *),

který jsem z rána naplnil za nkolik centim žhavým devným uhlím od pekae. S touto

troškou tepla, bez svtla, bez oblohy trávil jsem své smutné dny; a všechny vzpomínky
na zele, všechny azurové, oblané nadje zanikaly v mém duchu; všechny tvary se tam

vytrácely; v mojí hlavice poínalo být pusto; nechápal jsem víc radost, a žalost zmizela.

S návratem jara vrátil jsem se znova na schody. Jednou z rána díval jsem se

stupidn oknem a nemyslil na nic, když jsem zaslechl hovor njakých sousedek: byla e
o kornsi, jenž jsa ješt mlád odešel pšky z Milána a pišed do Francie, vykonal tam veliká

hrdinství; nepamatuji se na jméno oné osobnosti, myslím však, že se jednalo o hrdinu

njakého románu. Bylo to pro mne jako njaké zjevení. Bylo tedy možno opustit tento malý

výstupek, a odejít pry, daleko . . .

Znal jsem onu ulici, otec mi ji ukázal, když jsme se toulávali po piazza Castello. „Tudy,

pravil, touto branou vešly vítzné francouzské a piemontské pluky
;

tu bránu i tu ulici

zbudoval Napoleon I.; ta cesta mla vést pes vrchy do Francie* 1

. A myšlénka odejiti touto

cestou do Francie mne víc neopustila. Oživila znova mého ducha, vypuely tam z ní nové

a záivé pedstavy, které moje myšlénky uvedly opt na zelen, na oblohu, hory, tpytné

potky, na volný vzduch, k slunci.

Konen jednoho krásného dne jsem se rozhodl. Nechal jsem sestru odejít, pak jsem též

sešel dol: šel jsem k pekai a vzal na dluh pl libry chleba a pustil se rázn smrem
k piazza Castello, prošel branou Míru, a vped na velikou cestu! Vzpomínám si, že byl

parný den k zadušení; ale všechno to svtlo, to záivé slunce, ta pole, ty stromy opíjely

mne radostí, která mne pozvedla jako bych byl ml kídla; vzdor tomu chvílemi se moje

myšlénky nevolky vracely ku schodišti, k seste a moje srdíko se sevelo jakoby vý-

itkami. Nicmén jsem kráel, poád kráel ku pedu uštipuje chleba a zastavuje se pouze

tehdy, když jsem uhlídal pramének neb studánku, abych se napil; prošel jsem vesnicí,

myslím, že nepatrné dležitosti, protože se nepamatuji na žádnou pozoruhodnou jednotlivost.

Když se poínalo šeit, pomyšlení na blížící se noc mne tou mrou podsilo, až se mi srdce

sevelo a mráz mi šel po zádech. Noc se te sklánla jako olovo; po úmorném dni bylo

lze pozorovat na obzoru blýskání; byl jsem unaven, ale kráel jsem neustále ku pedu
s tou nadjí, že najdu njakou chaloupku, kde bych mohl strávit noc, tuto noc, která byla

již tak temná, že nebylo lze rozeznat cestu. Ohromná mrana se hnala po obloze a já

*) Úhelník z pálené hlíny v podob koše.
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zápasil mezi strachem ped 'tmou a únavou. První mne pohánl k chzi, až bych došel

njakého obydlí, kdežto druhá mne nutila, bych se alespo na chvilku zastavil a trochu

nových sil naerpal: a únava zvítzila. Padl jsem vysílen na pokraj silnice, poblíž njakého
silného kmene, a nevím co se dál dlo, ale jist jsem okamžit usnul, nebo se nepamatuji

na nic, až po dlouhotrvajícím spánku cítil jsem, že mnou nkdo zatásl a mne pozvedl.

Když jsem se probudil, byl jsem celý ztuhlý a zkoušel jsem otevít oi, ale svtlo njaké
lucerny bylo mému oblieji tak blízko, že mi nebylo možno nechat oi oteveny; z poátku
jsem nevdl, co se dje; cítil jsem, že jsem promoen, jakoby mne vytáhli z píkopu.

„Opravdu, pravil jakýsi hrubý hlas, vidíš, jak se šklebí? chce otevít oi“. Rázem jsem se

vzpamatoval, vyškubl se z rukou, jež mne svíraly, a rozhlédl se kolem.

Dva muži stáli pede mnou: jeden z nich byl staec a držel v ruce ohromný deštník,

druhý, mnohem mladší držel lucernu z vozu, který bylo sotva rozeznat uprosted silnice ve

stínu. Oba mne vzali jemn za ruce a div mne otázkami nepomátli: kdo že jsem, kam jdu,

jak jsem se sem dostal. ekl jsem, že jsem z Milána a úmyslem mým že je, jiti tak dlouho,

až bych pišel do Francie. Pravili, tudy že bych se tam co živ nedostal; že musím jít

zatím s nimi dom, tam že mne osuší, a že se tam mohu vyspat v teple. To kouce
dovlékli mne k vozíku, naložili mne do nho, lucernu povsili, sami si též vylezli na vz,
kon pobídli, biem práskli, a klusem to šlo ku pedu !

Cesta byla úpln temná, vítr fiel a liják skorém pestal; lucerna chab osvtlovala hubenou
kobylu, jež se namáhala udržet se v klusu

;
byla tak párou obklopena, jakoby šla mlhou.

Pikril jsem se do njakého koše; když jsem si byl všeho všiml, co se jen rozeznat dalo,

upel jsem zrak na postavu starého, jehož jsem mohl vidt dobe se strany, a rázem zdál

se mi být hodným staíkem, což mne uklidnilo; a tak jsem si myslel, že mi nebude ublíženo.

Pamatuji se, že následkem upeného pozorováni té hlavy, mkce z dola osvtlené, zdála se
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tato poznenáhlu zvtšovat, nesmírn zvtšovat, že již ani nebylo možno, aby náležela lidskému

tlu — a usnul jsem.

Byv probuzen vidl jsem, že ležím na njaké postýlce na polo svleen; pitloustlá žena

mi zouvala stevíc. Rozhlížel jsem se kolem: místnost byla veliká: uprosted stál stl a starý

i mladý muž, ti co byli ve voze, jedli u nho z velké erné mísy, z níž se kouilo. Žena

mezitím ze mne stáhla košilku, která byla promoena jako by ji z vody vytáhl; pak pistoupila

k mužm, kouc: „Hlete, již se vzbudil, kluk, a je hubený až hrza se podívat". Sundala

se šry nad ohništm suchou košili a pkn vyhátou ji navlékla na moje prostydlé tlíko

;

pi tom se mne vyptávala na moje jméno a jak mi íkají; potom, tak jak jsem byl v košilce,

vzala mne na ruku a donesla mne na stoliku u ohn, rozvsila moje mokré šaty kolem

ohništ po šrách, a postavila pede mne mísu horké rýžové polévky s fizolemi, kterou

jsem jen shltal. Muži se zatím naveeeli a usadili se též u ohn, naež spolu se ženou

mne podrobili výslechu, mírn na mne hovoíce.
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Pomalouku se mi jazyk rozvázal, a já jim vyprávl celou svoji historii, poínaje Arkem
a svými rodii; i pamatuji se, že jsem jim mezi jiným široce a dlouze vyprávl nehodu,

která mne kdysi potkala a jež ve mn zstavila silný dojem. Jednoho dne, mohlo mi být

ti až tyi roky, šel jsem pes úzkou devnou lávku, která vedla z pšiny k njaké barvírn,

pes dravý, upravený proud, jehož se užívalo co hnací síly rzných závod, zejména mlýn.
Jakýsi hošík o nco vtší než já, picházel mi s druhé strany vstíc, chtje njakou nádobou

nabrati vody. Šel jsem svojí cestou dál proti nmu; tím zpsobem jsme se uprosted lávky

setkali. On se sehnul, by dosáhl vody, lávka byla píliš úzká, a tak se stalo, že vraziv do

mne svrhl mne do proudu. Pamatuji se, že jsem minul jakýsi kamenný most; voda proudila

se znanou silou; za mostem, podél behu, byly pradleny a vidím je ješt, jak lomí rukama,

zraky vypouleny, a šílen kií. Moje apka z ervené vlny, kterou mi maminka hákovala,

plavala zárove, a stále jsem ji vidl, kdykoliv se oi moje vynoily z vody. A konen
zahlédl jsem blížiti se velké ozubené kolo ze mlýna mého kmotra.

Když jsem znova otevel oi, prudké bílé svtlo mne oslepilo: bylo to slunce, jež se

odráželo od bílé ohradní zdi naší zahrady. Na azurovém nebi zpívali skivani : dobe se na

to pamatuji, zrovna tak jako si pamatuji, že njaký lovk s dlouhýma nohama mne opatrn
nesl na ramenou smrem k našemu domu (dozvdl jsem se pozdji, že to byl myslivec,

který šel náhodou pes most a vrhl se za mnou do vody, aby mne zachránil : za tento

srdnatý in dostalo se mu od rakouské vlády jisté summy odmnou). Mnoho žen mne
obklopovalo. Doma mne uložili do postele a pikryli množstvím vlnných pokrývek. Když
jsem se veer probudil, byl jsem propocen, rozhlížel jsem se kolem: otec i matka stáli

u mn, a když spatili, že se na n dívám, dali se do pláe.

Osoby, jimž jsem tyto události vyprávl, mly zarudlé oi, a žena mne vzala do náruí

a polibila mne. Pak se mezi sebou usnášeli, že mne nazítí dovedou nazpt dom
;

ale já

protestoval a vyjádil se zkrátka a jasn, dopraví-li mne nazpt k seste, že hned druhý

den znova uteku. Vzhledem k mé
zatvrzelosti mi tedy ekli: „Tak t
tedy podržíme u sebe, ubohý siro-

teku
:

je ti slunce zapotebí; ale

nejsme bohatí, a jestli chceš tady

do opravdy zstat, musíš se k n-
emu mít“. Slíbil jsem, že budu
dlat všechno, co budou chtít. Na-
zítí mi žena ostíhala moje dlouhé

divoké vlasy, které mi pebohat
splývaly na ramena. Pamatuji se, že

pravila k jiné žen, jež tam bydlela

a na mne se dívala: „Ten kluk má
víc vlas než my ob dohromady'1

.

Ta druhá, aniž by spustila se mne
oi, uinila jinou poznámku: „Když
se na nj dívá lovk se strany, je

podoben synu francouzského krále".

V ten den stal se ze mne hlída
prasat; snad mi nebylo ani sedm
let ... “

* *
*

Všechny obrazy Segantiniho líí

alpský svt i život jak se stránky

fysické tak i morální; to jest, když

jej vyerpal se stránky realistické,

obohacuje jej myšlénkami, jež se

mohly jen tam zroditi — pipíná
symbol k pírod. Takovými jsou

jeho plátna známá pod jmény Zlé
matky, N i r v a n a, Víra tiší bol,

G. SEGANTIN1.

SIROTCI. —
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Láska u zídla života, Pramen zla, a t. d. Segantini jsa myslitelem vzácné hloubky
dovedl do svého díla vložiti práv tolik pouení morálního jako umleckého, tolik koncepce
filosofické co krásy. Avšak ze všech problém, jež možno objasniti v zái jeho díla, jsou

dva, jež s našeho stanoviska zdají se nám býti nejdležitjšími a nejhodnjšími diskusse.

A konen oba ty body, celkem vzato, tvoí pouze jediný, vyplývajíce jeden ze druhého;
jedná se zde o novotu jeho barvy, kladené ve zpsobu árek, a o novotu výbru jeho sujet
v umní.
Odkud má vlastn tento alpský malí svj zpsob kladení barvy v árkách? Prvním

pokusem jeho, ješt když byl ve škole, byl jistý Kr u Svatého Antonína. Tento
obraz nese své datum, a toto datum jest nepopíratelno. Byl to první impresionistický obraz

naší doby, s rozkládanými barvami. Ale pro zstává tento pokus jediným svého druhu? lnu!

v tom proudu irisující ho svtla, který padá oknem do chrámu a tam v pološeru se tíští,

práv Segantini to irisování vidl. Ve svém atelieru je více nenalézá. Na venku, v kraji

Brianza, kde nadále bydlí, zahlédne je pouze obas. Pojednou však, usadiv se v Alpách,

nachází je opt, šupiny mu padají s oí. Nelze pipustiti, že mohl prost zužitkovávati

svých zkušeností, pemílati theoretické kombinace, a vynalézat jiným zpsobem než tím, že

otevel oi a pozoroval, co se kolem nho nalézalo.

Poínaje dobou jeho usazení se v Savognino (Gušom), kde definitivn se rozhodl k malb
pomocí rozkládání barev, jeho zájem i rozmluvy nesly se k otázkám vyšším, morálním,

estheticky základním, filosofickým a nikoli k malichernostem emesla a faktury, které stail

rozluštiti ped pírodou, na míst. Ml-!i technické theorie a filosofie svého emesla, sledovaly

tyto díla ukonená a nebyly vlastn nikdy ureny k tomu, by je podpíraly, ospravedlovaly,

je vykládaly, jako se s tím píkladn nkdy setkáváme u Wagnera. Tvorba jeho jest však

ovládána diktaturou Alpy, i faktura i komposice, a on souasn pemýšlel o tom, co ml
ped oima. Jest to vyhlídka na Alpy, na kterou jsme od svého dtství uvyklí, která nám
okamžit podala klí k Segantiniho impressionismu, když jsme se v Paíži r. 1 889 zastavili ohromeni

ped jeho výstavou, tak záící pravdou, aniž mohla vtšina divák i pouhou správnost jeji

kontrolovat. Praví se o slepcích od narození, kteí se podrobili operaci a byli vyléeni, že prý

vidi kolem sebe všechny pedmty, formy a barvy, osoby a krajiny, jakoby malované obrazy

tsn ped oima se nalézající; dokud pak hmatem nejsou poueni, neznamenají prostoru,

tetí dimense. Tyto zcela nové gobelíny, na rub obráceny, jakými se tady Segantiniho

obrazy jevily, v tch sálech pecpaných velikými plátny psobily tímže dojmem; léily rozené

slepce. Prlom vzduchu a svtla byl tak jasným, že mohl skuten býti nesrozumitelným

všem tm, kteí neznají ídké a isté ovzduší alpských vysoin. Byla to však jich pravdivost

a nikoli pedmt sám. Oím, uvyklým francouzským a holandským krajinám, mohly se v pravd
zdáti pochybenými. Nescházelo-li jim svtla, vzduchu se jim jist nedostávalo. A nikomu ne-

napadlo, že je tomu skuten tak, ovšem v jiném slova smyslu! a že se jim tím dostává

nejvtší chvály. Scházel totiž vzduch ve skutenosti. Ony mly tolik vzduchu,

mnoho-li práv jej mohly jen mít. To však nebyl již vzduch kraje Seine-et-Oise, ani Flander

neb Zélandu, to byl vzduch 1239 metr savogninské výšky nad moem, pakli jej umlec
nešel hledat, jako ve vtšin pípad, ješt mnohem výše, na srázy hor.

Obvyklé znalosti o vzduchové perspektiv se mní mezi tisícem a dvma tisíci metry

výšky nad moem, a práv proto po dlouhou dobu mnozí dvtipní mudrci tvrdili, že malo-

vání Alp jest nemožným. Podivte se jich logice: Propak? byli dotazováni. Protože, pravili,

je to nco nového, co nebylo dosud nikdy vidno! Práv naopak, karakteristikou genia jest,

že se vrhne práv na to, co nebylo nikdy eeno neb vidno. Nepronesl-li se Hans Thoma
v lét 1896 v Bayreuthu, v odpov komusi, jenž mu vytýkal, že namaloval mráky tak

nevídan ržov: „Ale zrovna a práv proto, že to jest ním nevídaným, zalíbilo se mi je

malovat !“

Tato speciální alpská atmosféra, jasná jako kišál, jež pivedla Segantiniho k jeho ne-

mén speciální technice, pivedla jej dále, díky této technice, k uskutenní zázraku, který

se až dotud zdál býti nemožným.
Až potud dlo se naznaování vzdáleností vytrácením se barvy a zjednodušováním kresby.

Nuže, vyjma vzácné pípady žáru, mlhy, dešt atd., Alpy pozorované z Alp jeví se obyejn
v atmosfée takové prhlednosti, že nejmenší detail vrcholku, nejmenší trhlina ledovce, nej-

menší vráska skalní zraí se na tu nejvtší vzdálenost s touže nepopiratelnou pesností

jako stéblo trávy, sklánné k samým nohám diváka ostrým severákem vjícím prsmyky.
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G. SEGANTINI.

SKIZZA.

Vidíte detailování hrot ve svislé perspektiv, od paty až k vrcholku, s pesnosti dovolující

postehnouti na tisíc metr nad vaší hlavou nejmenší skuliny skalní rovnž jako veškeré

jedle hvozd, nalézající se zrovna ped vašima oima. Anebo i v horizontální perspektiv,

hledíte-li od bodu, kde se nalézáte, na deset mil vzhru údolím, zíte asto spoustu detail,

tvoících pozadí stejn urit jako detaily vás obklopující. Toto pozorování najde se již

v Cestách sem a tam (Voyages en zigzag) od Toeppfera, který je uvádí co

doklad nemožnosti pravdivého zobrazeni Alp. Zkuste to dát na plátno, aniž byste neho
vynechávali; pozadí stejn provádné jako popedí vyleze z plochy a vzduch i hloubka

budou pochybeny. Není dokonce možno býti pravdivým pomocí zjednodušování v této

kišálové atmosfée. Zjednodušujte do krajnosti a odmocujte barvy dle jindy obvyklých

pravidel vzdušné perspektivy — obdržíte krajinu velmi zahalenou, ale jakoukoli, beze

všeho alpského karakteru. Nuž všichni naši alpští malíi se až dosud hmoždili luštním
tohoto protikladu: s jedné strany jako dogma uznávaná nutnost zjednodušování

;
s druhé pak

strany, i pi sebe silnjším mhoueni oí až k dojmu krátkozrakosti — absolutní nemožnost
vidt zjednodušen. Segantini, neznaje ped tím takovéto pírody, nalézá rázem, díky své

pímosti, následující : Zpsob podání, faktura, musí být taková, že, by se i zjednodušovalo,

nesmí toho nechat tušit, zstavuje zdání konglomerátu, dojem nejkrajnjší komplikace,

neobyejné spletitosti. Jeho zpsob vedení šttce stává se mu pi tom znamenitou pomckou;
nitkové pletivo jeho podkladu, jež s takovou nervositou naznauje kostrbatost hor, staí již

samo o sob k podání dojmu zetelného nahromadní se viditelných detail, aniž by je

všechny nutn zaznamenávalo. Ono vyvolává jich illusi, jest to jako léta ve dev, stvol

plný konopné tkán. V pozadí svých obraz rozvine on celá panoramata, která se v urené
jím vzdálenosti jeví co jednotný ton. Díky své sekanin árek — (ve skutenosti, zblízka

vidno, rozkládající ton; ostatn je to jakoby nádavkem, jelikož je to diktováno pírodou

a nikoli nahodilou libovlí) — struktura hory, a skalnatá i zalesnná, bude vždy patrnou,

bude to skalní kostrbatost sama, vzdor zjednodušené jednotnosti celkového povrchu, a je-li

teba, zdánlivé jednobarvosti celé massy, butež si jakékoli mlhy, jež mohou po pípad
zahalit hornatou silhuetu. A tím, že

tento zpsob tkané malby, tento druh

mnohobarevného košíkáství a mni-
vého pletiva z travin, provedený s ohro-

mující svižností a šíkou, jest mimo
to podízen kresb nade vši pochyb-

nost jasné a pevné, stává se, že

všechna ta surovost a písná brutalita

horstva se nám jeví bez jakékoli újmy

na hloubce.

Až dotud naznaován vzduch pomocí

vtšího i menšího množství par za-

všených v tomto vzduchu a odbar-

vením pedmt. Segantini pak docílil

vyvolání dojmu hloubky, mocnosti a

vzduchu, bez úkoru barv a zejména

nezíkaje se ani na minutu absolutní

prhlednosti atmosféry, v které asto
nepluje nejmenšího výparu. A toto „a-
sto" jest nutno v umní považo-

vati za normální stav Alpy, jelikož ono

ji práv liší co nejvíce od každé jiné

oblasti každého jiného okrsku, každé

jiné krajiny.

Nejvíce jest cítit zázrak pekonané
této obtíže v obrazech zimy. Alpská

atmosféra krásných slunných dn, ná-

sledují-li snhovým vánicím, jest jed-

ním z problém považovaných za

nerozluštitelné. Segantini jej rozluštil

64



E- .

Z
< <
O Q£

UJ S
cn p
O °

65



G. SEGANTINI.

ZLÉ MATKY. H

jakoby kouzlem. Paní Neera velmi dobe se vyjádila o všech obrazech Savogninské periody,

a nám zdá se, že to se zcela zvláštní pesností piléhá k obrazm zimy: „Jest to pokrok
identický mladíku, který se stává mužem, kdy elegantní štíhlost formy se hradí vycvienou
energií sval a vdomím mužnosti samé. To není již ped pírodou tichý a vzdychající

milovník, prosící a ekající, ale je to násilný dobyvatel, kterému jest láska totéž, co vítzné

panování."

Druhý bod kritický: malíi Alpy se namáhali až dotud s komponováním, vyjma onoho —
a to jedin k posledku — který ped Segantinim docílil nejúžasnjších resultát

;
mrtvý již

Auguste-Henri Berthoud, který umdlen jsa bojem, dospl k tomu, že prost penášel na

plátno kus Alpy, zcela nezpracovan, jakoby chtl íci: „Vidíte, Alpa jest tak velikou, že márn-li

dáti Vám o ní pojem, nemohu jinak než pedložití Vám nahodilý výez ..." Auguste-

Henri Berthoud neml docela pravdu, ani ti malíi, kteí se namáhají v Alpách komponovati

dle starého zpsobu. Pro? Dvod je tentýž jako výše. Patrno, že je nutno komponovat,

jenom ne tak jako v rovin. Tím je vše eeno. Nebo tito pánové, namáhajíce se ve výšce

2000 metr, jakoby stáli ped njakou krajinou v Normandii, položenou skorém ve stejné

výši s hladinou moskou, zamýšlí komponovati ve spoust tisíce ar nenaznaujíce než

nkolik z nich, asto libovoln vyhledaných, to jest práv jakoby komponovali v pítomnosti

dvou vodorovných, drainatisovaných malou svislou, eknme zvýšený beh eky se skupinou

strom uprosted. On, Segantini, vždy na ráz, jako muž, který proživ své dtství v Alp
setkává se opt s dojmy svého dtství, nehled ani k tomu, že skorém celý jeho život se

rozvíjel uprosted jeho oblíbených model — jakmile si uvdomil drtící roli, jakou hraje tato

strašná alpská píroda v život lovka, bravu a rostliny, pichází k tomuto: On komponuje
— a ješt nutno se dorozumti o tomto slov: on komponuje dle svého zpsobu, jako

v A I 1 a stanga; — vše co je živé, vše co se hýbe v jeho popedích, on bude kompo-
novati asto i celé popedí, ale nikdy nekomponuje svá pozadí, on jich nahodile vyízne

pásku, nebo všude jest Alpa zázranou, a umístí ji na svém obraze tak jak jest. Jest nutno,

by vždycky zde byl chaos, pítomný, obklopující celou scénu sliby, hrozbami, nepátelstvím

i lhostejností, však vždy zdrcující ohromností, a si do délky rozvinuje své kilometry
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srázných etz, do hloubky oceán skalních vln, do výše pedklonné srázy, jichž nesmírnost

tají a ubírá dechu, tak jako nahoe ubírá znanou ást nebe. Osoby v popedí mohou si

býti veliké jak chtjí, a v pozadí Alpy menší jich samých, nikdy se netratí dojem osamocení

lidí i zvíat, dojem jich nepatrnosti oproti nesmírnosti Alp. Busi v kterémkoli plánu jich

místo, jejich role, vždy jsou to ony, vždycky v celku, pímo i nepímo, vlastní motiv každého

obrazu, jako v obrazu mariny, by by i celá flottilla na nm byla, vždy moe je vlastním

sujetem, inným elementem. Jest se mu podrobiti, nemožno mu vévodit. I ony, Alpy, píliš

hrdy tam kde se zjeví, nikdy se nesníží k podružné roli, ani k úloze za jevištm.

Poslední delikátní bod: malíi Alp asto se snažili podati Alpu bu pívtivou, bu
hrznou. Alpa nestrpí ani tyto pokusy; nelze pod trestem zdrobniti ji i uiniti ji smšnou,
ani ji esati, ani pevlékati na žádný zpsob, stejn jako, mimo výjimku podmínnou zvlášt-

ními okolnostmi atmosferickými, nelze ji komponovati ani zjednodušovati v pozadí za nor-

málního poasí. Nelze ji tudíž ani rozveseliti ani rozzlobiti proti její vli. Zjevná volnost pro

toho, kdo chce ve smru tom hledat. Možná, že jednoho dne njaký geniální umlec nco
tu najde. Ale pro dnes, kdy hodláme si složití úty o superiorit Segantiniho v souasné
malb alpské, jest nám práv konstatovati, že on tak nikdy neinil. Zstal nesmiiteln
realistickým krajináem, a si byla obrazotvorná fantasie jakákoli, kterou se nechal vést pi
koncepci a komposici osob, i když pozdji plní vzduch plovoucími tvary nesoucími se

veerním vánkem, noními fantomy a stíny mrak, jako v oné versi obrazu Zlé matky.
By! by ješt jeden bod, o nmž by se mlo diskutovati, ale tu nutno vyvrátit

ásten jeden údaj pana de la Sizeranne. Vlastn ást, kterou hodláme citovati, obsahuje
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mnoho pravdy. Není konen naší chybou, když historik Ruskina a Anglického ma-
líství slouil pravdivé s nesprávným, píše následující (Revue de PArt ancien et modeme)

:

„A takovou jest síla a novost tohoto díla, že nic nemže o nm dáti pojem mimo
n s a m é “

.

„Pedn umístní. Ostatní malíi hor usadili se pi jich malb v údolí, odkud se týí

vrcholky pyramidáln k nebi, ucpávající horizont, stlaujíce atmosféru. Jejich komposice jsou

vždy ve form A, aneb maluj í-li prohlubujíce se ped nimi údolí, ve form V. Segantini se

odvrátil od tchto zvyklostí. Za úelem malby hor vystoupil na vysoiny. Vystoupil dosti

vysoko, by krajina nebyla více ovládána isolovanou špicí, ale aby nejvyšší vrcholky tvoily

pouze adu vln, jako moe. Jeho horizont jest klidný a holý, rovnající se tém zoranému
poli: jest to pole, kde hroudy jsou tvoeny vrcholky hor, kde brázdami jsou ledovce.

Cítíme, že jsme v úrovni vrcholk Evropy. Jsme na výšin, a nevidíme než výšinu. Malí
nesestupuje do nížiny za úelem vzhlížení k horám; on nevystupuje na hory, aby se díval

do roviny. Nemaluje hory od paty. Zobrazuje jich hlavy a jich sotva se vynoující poprsí

za vlnitou linií pastviš. Mohlo by se mít za to, že to jest ada hlav, zjevující se za zá-

hybem zem, holých a zbrázdných hlav starc, s trochou snhu, tu a tam ozáených tím

zimním sluncem, kteréž, podobno staecké moudrosti, osvtluje, ale nezahívá . .
.“

Nelze to vše šmahem pipustit, jakkoli celková karakteristika jest výtená a dá se zna-

menit aplikovat na Pascoli Alpini a na obraz Píroda v posledním triptychu. Nelze

tvrdit, že by schéma ve form A se u Segantiniho nevyskytlo (viz Víra posílena bolestí),

a Návrat do rodné zem, jakož i Trest chlípnic z Liverpoolu jest „stlaován

vrcholem", upímn eeno, ne „isolovaným", ale vévodícím všem ostatním. Ostatn není

dokonce dovoleno tvrditi, že „ostatní malíi Alpy" nebyli by se zabývali tímto okrskem, jehož

vydobytí pedpovídal Toepffer od r. 1843, výrazy souhlasícími znan s pedcházejícími:

„Bylo jeho myšlenkou, píše p. Eugene Rambert, historik Calame-v, že nutno opustiti
údolí a vystoupit výše. Nad tímto stedním pásmem, kde roste kle a ítí se strže,

zvedá se, pravil, pásmo písné, originálnjší, ješt malebnjší než
alpské pustiny. V tomto vysokém ni ve au, najde se opt vodorovná
linie a s ní rozsáhlé perspektivy. Alpy nejsou zde více svislými hmo-
tami, které by bránily rozhledu; ony se rozvinují ped oima jak Oceán
vidný s behu, a pakli ješt nkteré hroty se týí do závratných výšek,
jest kolem nich alespo vzduch, prostor, tak že smlostí své s i 1-

huety unesou myšlenku, aniž by ji rozdrtily svojí tíhou." Rozumí se

samo sebou, že malíi slyšeli tento appel, a že obrazy Mont Rose Arthura Calame-a po-

ínaje tímto rokem, 1843, byly dkladným provádním rady Rudolfa Toeppfera. V musejích

neuchaftelském a ženevském mohl si všímnouti p. de la Sizeranne dvou velmi krásných maleb

Alberta de Meuron pod názvy: Troupeaux bergamasques á la Bernina a Soir
dans les Alpes. A ješt

v celém díle skvostného Augu-

ste-Henry Berthouda dalo by

se plenit . . .

Jest vidt, jak by studie o díle

Segantiniho mohla býti zají-

mavou a plnou neoekávaných
diskusí. Chronologie tohoto díla

není ješt úpln a definitivn

ustanovena, avšak celkem tvoí

ono vzestupnou pímku oprav-

dové zázranosti, která, když

prošla všemi musey a velkými

galeriemi dvou svt, konila

v tom nedokoneném triptychu,

ped kterým umlec zemel. Mo-
derní italské umní, impresio-

nism a symbolism celého svta
docházejí tu svého nejvyššího

výrazu. H.
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r x. SALDA: HRDINNÝ ZRAK.
Nejvtší vtšina lidí nevidí naprosto nic z vcí svta a života: vzpomíná

0 si jen od pípadu k pípadu, co o nich tla nebo slyšela a vybírá si podle toho

pro n v pamti bledé, kalné a šedé pedstavy a suché, hluché a lhostejné pojmy utvoené

z pedu doma, ušité do zásoby v zaveném temném pokoji, mezi tymi špinavými stnami.

Pi h odí-Ii se jim, že není vyhnutí a musí se setkat s vcmi, skutenými, živými vcmi,

a ne strašidly mozku a knih, stane-li se, že vci do nich pímo vrazí, pehazují je tmito
hrubými pytly logické abstrakce, zalhou a zabílí je jimi a domnívají se bláhové, že je tím

poznali a že se jich takto zmocnili.

Lebka, jediný horký orgán jejich bytosti, je peplnna bezkrevnými literárními strašidly,

a ty promítají se jim samy sebou v život a zalidují jej. Tito lidé stravují a zabíjejí život

díve, než ho žili, vysušují a otravují všecky jeho studny díve, než se z nich napili: lidé

stínu otravují již svým stínem.

Tato nejvtší vtšina zná jen hrubé šablony a hrubá schémata, kterými probhne vždy

život jako eka ídkou rybáskou sítí.

Tato vtšina žije umlý a mrzácký život pouhého mozku, vzduchoprázdného rozumu,

abstraktní logiky, život suché hlavy vztýené na mrtvé tyi, prázdného vtrníku na devných
nohách, život jalový, marný a ochuzený: bydlí na pustém odloueném ostrov malomocného
rozumáství vykrojeném ze souvislosti a plnosti zem, trav, pták, vášn, hrzy, krásy a úžasu.

Pinášejí svoji hotovou logickou klassifikaci ped vci a spásají je surov jako skot a brav

trávu, bez jiného poznání než hrubého, všeobecného a hromadného poznání druhu.

Nic pod sluncem není vzdálenjší a cizejší umní a protivnjší mu než tato uená luza

a vzdlaná chátra, která má sice abstraktní vdní pamti a logiky, ale pece je neschopna
skuteného umleckého poznání, poznání živého, bohatého, jednotlivého, uritého a nového
— nebo nevidí.

Její smysly jsou hluché, nmé, tupé a okoralé: díve než se postavila ped život, pírodu
nebo umní, uložila si bedliv oi do zásuvky.

Jiní vidli jednou, dvakrát, nkolikrát v život, ale dávno, kdysi, ped lety, v mládí nebo
v mužství, ale pestali vidt a mají v pamti jen otisk, pedstavu, dojem nkdejšího zení
a na tuto pedstavu vzpomínají a tuto mrtvou a hotovou pedstavu mechanicky opakují

a umle násobí sevšeobecující logikou, kdykoli se octnou ped podobným druhem vcí.
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Ale vidt stále znova a nové, vidt každý den tytéž pedmty znova a jinak, ucházet se

o n zrakem každý den a dobýt jich a získat jich každý den znovu, znamená stvoit každý
den svt pro sebe a nežít z verejšího okoralého a plesnivého chleba milosti a klamu.

To znamená být opravdu umlcem a básníkem.

V tom je smysl, moc a sláva umlce, tohoto sváteního dítte, které nestárne a jemuž
nestárne svt.

Úžasn bídný, opakovaný, nudný, hluchý a vychudlý je svt a život všednímu lovku.
Dávno neví v slávu a krásu života: vyvanula, vybledla, pi nejlepší vli a nejlepšich

úmyslech probhla jako voda a písek mezi prsty. Nepoznal z nho nic než lež, hoe a podvod,
neví, že je možno žít: vzpomíná jen, že slyšel v mládí vypravovat o lidech, kteí kdysi

kdesi, za sedmi ekami a devíti horami, žili. Ale je to dávno a není to už ani pravda.

Všední lovk nezná a nepoznává vbec vci života: slyšel jen o nich, ví o nich jen

z ei, povídání, doslechu, z desátého jazyka a dvacáté ruky.

V tomto sestaralém, prolhaném a podlém život jediný lovk žije a poznává skuten,
hotov, inem, stále a nov, nezvratn a reáln: umlec.
A on žije jen zrakem.

Pokryty špinavým nánosem zbablosti, konvence, tradice, verejší pravdy a dnešní lži jako

za kruný a hradby skryly se vci do svého jádra, do cév a kostí a ekají hrdinného zraku,

aby je odtud doby! a vysekal.

Všichni hádají se stále o vci, jaké do opravdy jsou, ale jedin skutený umlec zjišuje

to rozhodn, urit a hotov poznáním, o nmž lze debattovat, ale které nelze vyvrátit —
leda novým tvrím inem.

Zrak je tvrí orgán duše.

Hrdinný zrak jediný petvouje a obrozuje stále a znova povrch této ubohé okoralé planety,

kterou unaven a mrzut šlape nejvtší vtšina jejích dtí jako nejstarší a nejnudnjší bláto

smetené z nejhorších a nepotebných odpadk celého vesmíru, tisíckrát již vyssáté, vyžité

a pehntené, a jež by jinak již dávno byla zamrzla do vného ledu nebo propadla se do

morových moál jako opuštná kostnice ohlodaná do hnusu krysami všech filosofických

soustav, nebýt omlazujícího zraku.

Jedin jím kvetou ješt lesy a louky, plynou vody, voní trávy, svítí slunce, práší se rosa,

jiskí se hvzdy, bijí srdce, hoí radost, pní se síla a perlí se celá zem a celé nebe jako

jediný kišálový kalich naplnný práv erstvým vínem.

Jím vzniká každý den celý svt znova: vidí vci, jak jich nevidl nikdo ped ním a nevidí

nikdo vedle nho - nové, mladé, erstvé, vera zrozené, práv vystouplé z lázn krásy

a slávy. Vidí každý den vci stejn užasle a svat, jakoby práv vyšlo první slunce po

stvoení svta a prvn polilo jeho i jejich tvá.

Vidí svt erstvý hlubokými, vlhkými, kouícími se barvami, jakoby krápajícími z ran vcí
rozbolavných vášní a mukou bytí : nebo celý svt stále prýští jako zdroj a krvácí jako

zranný, a ani krystaly, hrany, mramorová zrcadla skal a mické a poetní tvary nejsou

nic než jeho ustydlá a stuhlá krev — ale jen umlec vidí svým novým, užaslým, dtským
zrakem, zjemnným a zladným do nejtišších a nejlaskavjších vibrací soucitu, jeho stále

novou, živou a vlhkou muku.
Vný osvoboditel a omladitel svta a života je takový zrak.

Jen on vykupuje nás ze suchých, kornatých a strnulých dob epigonství, z dob uených,
alexandrinských, pecivilisovaných, kdy pod navršenými stohy literatury, kommentá, kritiky,

schémat a šablon, abstrakce a virtuosity, pravidel a theorií dusí se a hyne život, poesie

a genius, kdy se píše z hlavy pro papír, bez srdce, oí a sluchu, kdy úel se stal prostedkem
a prostedek úelem, kdy studené ruce zahívají se u malovaných oh, kdy se žije divadelní

lepenkou, klamem, tradicí a setrvaností na úvr.

Jen v nm je osvobození z tchto dob malosti, kdy hluboce churavé koeny života vadnou

na vzduchu, odkrývány mlsnou a znudnou všeteností a zvdavostí, kdy všeho je dost, jen

ne schopnosti k obdivu, vrnosti a stálosti, kdy se snadn a obšírn popisují nejsložitjší

a nejrafinovanjší hry lenivé obraznosti, ale nikdo nedovede siln povdt nejistší a nej-

základnejší city a dojmy života — bez literárních narážek, point, mythologického aparátu

a celého toho podrobného baletního ceremoniellu starých sešlých dvor.
Do takových dob rétoriky a pompy vtrhuje hrdinný zrak jako dobyvatel, ohe nebo mor

do shnilých mst, propaluje se nakupenými vrstvami mrtvoty k živnému jádru, pomrvuje jimi

pdu a dá jí z jara zavlnit se osením, v kterém, po vcích zase na tch místech, zablýskne

se skivaní kídlo a zatese se jeho zpv.
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Do takové doby vrazí sladký barbar Walt Whitman, který cviil svj zrak ve spole-

nosti lesních a stepních dravc, položí vedle sebe zdánliv bez ladu a skladu nkolik pro-

stých, ostrých zrakových dojm, nkolik slavných šírých obzor, nkolik velkých krajinných

panoramat, nkolik nerozedných a nezavedených, neseslabených a spolehlivých, plným

hrudním tonem znících pud, pojmenuje v strašné vcnosti všecko svým technickým ja-

zykem -— a ejhle, báse! A to bez gradace, bez pointy, bez anekdoty, bez všech kompo-
siních pravidel a vtip, bez sujetu, bez rýmu a zdánliv i bez rytmu a formy, bez všeho

malicherného a dráždivého koení literární kuchyn ! A pece báse ! A jaká — síla, velikost,

vysvobození

!

Nebo pijdou Goncourtové, zahodí v nejlepších svých pracích všecky komposiní triky,

celou umle vypstovanou strategiku, kterou jich romanopisetí pedchdci zaskakovali te-
náe a dobývali z nho umlecký dojem: pestrost a napínavost scén rzn stídaných a pro-

plétaných, dramatinost pekvapení, pikantnost nápovdí a hádanek pozdji rozuzlených —
a rovnají místo toho jen vrn a poctiv mosaiku malých, ostrých, leptaných smyslových

dojm, nervových chvj a keí a pedevším bolestných útoku na sítnici oka. A to všecko

neádno za sebou niím než volným a plynoucím tokem asu a vidno ryzím a výluným
zrakem, nepizpsobeno a nezprostedkováno vnjší logickou nebo rozumovou konvencí.

Podávají jen sled dojm nesešívaných a nenavlékaných na nit umlé komposice, neretušo-

vaných literární rétorikou, hrdinsky holých a osamocených, do nichž není vložen žádný lite-

rární nebo filosofický apriorismus — a pes to nebo práv proto dostávají velikou, tragickou

i rozkošnickou visi života, stále a v jáde bolavého, hnteného, otíraného a spalovaného,

ale taky hoícího a tím už okouzlujícího svoje obti i svoje diváky.

Nebo pijdou v malb impressionisté jako Claude Monet, který maluje tutéž kupu

sena dvanáckrát denn v rzných hodinách a pokaždé dobude z ní nový obraz. Jejich smysl

a význam je v tom, že chtjí radji úzkou a malou jistotu, asketicky písnou poctivost,

pravdu nejprchavjší vteiny než daleko imposantnjší, chocholatou, ale pustou a jen nale-

penou a vnjškovou synthesu všech mocností a hodnot umní. Utíkají se k pouhému a vý-

lunému dojmu oka a zavrhují s úmyslným omezenectvím, hrdinskou tvrdošíjností a rozto-

milou zatvrzelostí všechno spolupracovnictví a každou korrekturu logiky, obraznosti, tradice,

historie a stylu a odvracejí se od všech druhotných a odvozených orgán duší, jež právem

podezírají v té chvíli ze zkaženosti, k jedinému a základnímu, nižšímu snad po soudu filo-

sofujících akademik, ale za to vrnému, spolehlivému a neklamnému.

A není veliký kus osvobozující moci Nietzschovy práv v tom, že odvrhl všecku

subtilní sice, ale ídkou a nevýživnou, stokrát msíními paprsky destillovanou metafysiku

a ušlechtile neživotnou étliiku svých pedchdc, že zahodil všecko kokettování s methodou
a soustavou a svil se jen svému pronikavému orlímu oku, které se propalovalo k jádru

vcí jako ohe a pevracelo hierarchii hodnot života jako dobyvatel? A vedle nho jen ješt

improvisující plnosti chvíle, umlecké a básnické rapsodii — a celé svojí temné, nevyzpytné,

vášnivé, mukou krásy a síly trávené duši, která mla v samé látce svojí jiné, hlubší a spo-

lehlivjší záruky pravdy než jsou papírová prkaznost a logické ebíky v knížkách pr-
mrných filosof !

Osvobození je vždycky v tom, dovolat se proti zkaženým stylovým, kulturním a histori-

ckým orgánm, proti prázdné filosofii, abstraktní logice, spráhlému intellektu a jalové tradici

vn mladého, vn se uícího, vn pístupného, poctivého a pravdivého zraku, který

neznásiluje vci ani život, ale povoln oddává se plnosti chvíle. A dovedu si i pedstavit

umlce, který by po pípad od zkaženého zraku apelloval k poctivému hmatu: osvobození

je v tom, nebát se pevrátit hierarchii orgán a mít odvahu poctivé primitivnosti v dob
zvrhlé, falešné a jen zdánlivé kulturní a umlecké složitosti.

V umní pedevším a nejprve platí, že poctivý sluha stojí nekonen výš než falešný král.

Tato pravda vypadá banaln a zdá se samozejmá — a pece spotebuje píroda v každém
vku jednoho genia a nkolik krásných a silných talent k tomu, aby ji lidstvu opakovali a obnovili.

V umní zabíjí pedevším setrvanost pamti, logiky a rozumáství, víra, že lze se na-

uit stylu a kráse, že se dá z umní odvodit soustava pouek a pravidel a sestavit soubor
návod a rad.

Umni se musí dobýt, a ne dobýt, ale dobývat stále a každý den znova. Nikdo ne-

mže krásn malovat ani krásn psát, kdo nevidí a neití smle, odvážn a hrdinsky a ne-

vidí a necítí tak stále a poád.
Císaem a vládcem svta a života, který stále sesazuje s trnu krásy a tradice jedny vci

a dosazuje na nj jiné, je hrdinský zrak.
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On vede dnes umlce k tomu, že se stejnou zbožností a obadností, s jakou pistupoval

druhdy Poussin nebo Claude Lorrain k ímské klassické Campagni nebo k jiné krajin po-

svcené od vk datovaným šlechtictvím historie a legendy, bere pedmstskou syrovou,

rusými sazemi skropenou ulici nebo ztvrdlé okolí velkomsta s churavými stromy a s vy*

chudlou, úzkostlivou zelení trávník vyleptaných vyhoelými škváry nebo zbytky chemických

barviv, celé zastené v unavenou páru ze smutných a tžkých pracujících stroj, smíšenou

se zápachem dehtu nebo oleje.

On pivede dnešní básníky k tomu, že látky, které byly po vky pokládány za absurdní

a profánní, možné jen v episodách a genrové komice, pecítí, pelijí a pepíší ve velký styl.

On tvoí tragiky lidí, kteí mli po celé vky jen svoje fraškáe a karrikaturisty.

Jediný královský epik svta je tvrí zrak a na em v milosti a lásce spoine, tam pe-
lije se tžišt zájmu, krásy a velkosti a tam skutálí se také, díve i pozdji, ale nevy-

hnuteln koruna titulu, tradice a vnjší sankce — nebo dokazuje stále a nevývratn, že

posvcuje všecko, eho se dotkne.

Zárukou nových, nesmírných a nekonených umleckých možností je zrak. Každý jeho

pohled uí nás, že nejlepší nejsou ješt vyerpány, ano že jsou ješt nedoteny. Každý po-

hled srdnat nám opakuje: tout reste á faire — tout reste á refaire. Všecko

zbývá, všecko eká svého pecítní, pelití, pepsání a pemalování. Nic není definitivn vy-

jádeno a vysloveno, nic hotovo a uzaveno.

Ve vcech samých leží a stále z nich se prýští vlny, chvje, tóny a odstíny, na nž se

musí zbrojit teprve naše oko.

A vci, celý svt, celý život ekají stále a dychtiv velkého umlce s hrdinským zrakem,

který by jej na n upel jako dlo na pevnost — aby mu vynesly klíe svého tajemství,

ne všeho, ale alespo jedné z nesetných jeho bran a chodeb.
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R estaurování starých památek.
Z Florencie, z Versailles, z Fontainebleau, z Belgie, z Nmecka,
odevšad ozývá se nepokoj nad novou horlivostí restaurátor

starých památek. Doufalo se, že jich ohe trochu pohasl — te se nití

na novo. Na štstí zdvihají se autorisované hlasy stále etnji proti

cizopasnickým architektm, kteí škrabou, hlodají a na novo líí cti-

hodné zíceniny pod záminkou, že je nutno zachovati je pokolením

píštím, a zatím ve skutenosti nahražují pvodní dílo ledov chladnou

kopií. Pokolení restaurátor je mocné, veejné mínní jim lichotí a

offíciel ní svt je jim pízniv. Nesmíme proto opominouti žádné píležitosti

ozvati se proti nim, vyložiti falešné pojímání, z nhož se vyvinulo

stokrát záhubné „umní “ restaurátor, a oznaiti nové cesty, na které

mají a už dvody esthetické nebo prostý zdravý smysl pivésti všechny,

kdož bdí nad zachováním našich starých památek.

Otcem restaurátor je Violet-le-Duc. Ped ním sic už byly doplovány
antické sochy, pemalovávaly se obrazy, ale restaurování památek sta-

vitelských bylo neznámo, Hrozila-li nkterá ást budovy zkázou, zbourala

M. ŠVABINSKÝ.
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se a nahradila se stavbou novou, aniž se kdo staral o pvodní sloh díla; bylo-li teba
pistavit! ke kostelu sakristii nebo kapli, k paláci pavillon, nenamáhal se nikdo v tchto
pídavcích kopírováním pvodních stavitel nedohotovené budovy. Nikdo se neostýchal pipojit!

svítilnu nebo oltá v „jezovitském slohu" ku stavb gothické. Ve vkusu byly to ovšem
poklesky; ale obrazotvornost architektonická pišla pi tom ke slovu, tvrí schopnost kon-

struktér rozvinovala se dále, a ve vtšin pípad pvodní pídavky rzných umleckých
period nijak nepoškozovaly výmluvnou krásu staletých památek — práv naopak.

Naše kritická a archeologická doba zpsobila v tom promnu. Naši architekti, ím dále

tím mén tvrí a ím dál tím lip poueni o starších formách stavitelských, cítili se mimodk
vábeni k napodobení. Violet-le-Duc pedcházel píkladem. Jeho znamenité ideje o logice umní
románského a gothického stejn jako obdivuhodná znalost djin stavitelství propjovaly mu
nepopiratelnou autoritu. Kdyby byl upjal své tak úžasné schopnosti k ideálu tvrímu, kdyby

byl použil svých tak správných theorií na díla originální, mohl dáti nesmírný popud moderní

architektue. Dal však pednost sláv archeologa, uence, theoretika, a v provádní zstal

vždy jen kopistou dost prostedním. Mžeme jen litovati tohoto omylu jeho ducha; tíží ješt

dnes valn na celé moderní architektue.
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Violet-le-Duc a jeho doba odkryli stedovk. Gothika obdržela ve vkusu romantických

umlc první místo. Všechno, co století sedmnácté a osmnácté pidalo ku stavbám gothi-

ckým, bylo litováno a odsuzováno. Tehdy vznikl sen vrátiti stavbám stedovkým a jiným

jich prvotní „jednotu". Chtli zbaviti kostely všech pístavk, které se nahromadily kolem

vyvolány rznými potebami; namáhali se uvésti jakousi nemožnou a chladnou harmonii do

vnitku starých památek. Abstrakce triumfovala. Restaurátor musil býti archeologem. Jakákoli

pvodní snaha byla jeho duchu zakázána. Rekonstruoval znamenalo kopírovati. Vláda na-

podobení se otvírala, a ježto se domnívali, že jejich vdomosti jsou zcela spolehlivé, od-

hodlali se rekonstruoval celé budovy jako v Pierrefonds, stavli znova mrtvá msta jako

v Carcasson, pidávali sakristie v stedovkém vkusu ke gothickým kostelm, jako v Notre

Dáme.

Výsledky byly strašlivé. Malebná krása, historická výmluvnost vcí byla tím asto zabita.

A mimo to archeologie z r. 1830 notn sestárla. V Pierrefonds zdá se vám, že se pro-

cházíte v dekoraci nkterého románu Dumase otce; každou chvíli ekáte, že potkáte osoby

kostumované od Devnie. Pro dti je to velmi zábavné. Ale poslední žák Akademie usmje
se dnes nad omyly a fantasiemi této rekonstrukce, o níž se soudilo svého asu, že je po-

vznešena nad všechnu kritiku. Což nevíme, že nejpesnjší vdecké práce za deset nebo

dvacet let potebují revise? Jenom architekti — restaurátoi se považují za neomylné. Obklopeni

fotografiemi a nesetnými dokumenty domnívají se, že mohou dnes rekonstruovati staré
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památky s mathematickou pesností. Obnovují celé fa^ady a vyzývají nás, abychom odkryli

i nejmenší omyl v jich vyzývavých a kiklavých napodobeninách. Za dvacet let budou se

lidé posmívat jich archeologické neomylnosti stejn jako se my dneska smjeme Violet-le-

Ducovi a jeho žákm.

To, co se týe vdomostí restaurátor. Ty jsou nevyhnuteln odsouzeny k sestárnutí; ale

v tomto pípad musí ovládati všechny jiné otázka vkusu. Restaurování starých památek,

tak. jak se mu dnes rozumí, nií zcela bezpen pvab, který zahaluje staré budovy. Myslí

snad nkdo, že Oranžské divadlo získalo rekonstrukcí svých sedadel? Ta ohromná schodišt

s erstvými hranami a s kídovým vzezením psobí hanebn urážlivým dojmem v tch gi-

gantických zíceninách. Ovšem bylo nutno, íká se, rekonstruovati tyto stupn, aby na nich

našli místo diváci „antických pedstavení 11
. Ale co jsou jiného tyto domnlé rekonstrukce

eckých dramat než zase absurdnost, smšný plagiat, jaký jenom naše neplodná a piliš

uená doba mohla vymyslit?

Je ovšem zejm obtížno formulovat! pesná pravidla pro opravování starých památek.

Každý pípad žádá si zvláštního rozboru. Základní pravidlo má ovšem být: dotýkati se

stavby co možno nejmén. To by arci byl základ píliš málo spolehlivý a bude nutno,

máme-li se vyvarovati pepjaté horlivosti restaurátor, pesnji urití, kam až smí sáhati za-

kroení architekta, jenž má na starosti zachování té které památky. Nikdy by nemlo býti

dovoleno oškrabovati kameny, které byly díve neupraveny; nikdy by se nemlo schvalovati

A. SLAVÍEK.
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nahražování nebo opravování soch nebo ornamentálních prací v kameni, a jsou jakkoli

zruinovány. Jestli sochy nebo dekorace hrozí zícením, nahražte je dílem upímn moderním
nebo kameny prost osekanými. Triumfální brána v Oranži, kterou kdysi restauroval Caristie,

je znamenitý a následování hodný píklad. Staré ásti zstaly netknuty. Díry byly ucpány

a budova upevnna velkými kvádry. Je-li nutno z píin administrativních nebo náboženských
pistavti kídlo k staré radnici, sakristii ku gothickému nebo renaissannímu kostelu, ne-

váhejme dovolávati se pomoci architekt rozhodn moderních; žádejme od nich dílo originelní,

podrobené nutnosti naší doby. Tvrí umlci mají více taktu a vkusu než kopisti; jich pí-

stavky shodnou se lip se starými ástmi než jakékoliv pastiše. Co se týe zícenin, jsem

v pokušení íci s pítelem André Hallaysem : Nedotýkejme se jich. Neznám ani jediný

pípad, kde by byly restaurovány dosti diskrétn. Architekti vždycky minuli se s mírou a po-

strádali esthetického smyslu. Všude, kde vedla jich cesta, vkovitá a malebná poesie

zpustošených památník utrpla újmy, nezmizela-li docela. Zanme tedy tím, že zbavíme

zíceniny architekt, kteí z nich žijí a je pustoší jistji nežli doba. A potom od pípadu
k pípadu použijme k nutným opravám obyejného emeslníka. Jednoduchý lovk jist

neoddá se šíleným snm a nebude chtíti nahražovati dojemné trosky kamenné paradoxními,

pedantickými a urážlivými napodobeninami.

(Revue Universelle, 14. srpna 1901.) H, F1ERENS-GEVAERT.

M. ŠVAB1NSKÝ.
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ZZ JOSEF M/SNES. ZZ
ZEMEL 10. XII. 1871.

KU TICÁTÉMU VÝROÍ JEHO ÚMRTÍ.

— — — — — — „Jeho konec byl nejtruchlivjší elegií. Mánes nebyl starcem, jehož

duch, tlem mén a mén tísnný, tím volnji se rozpoutává, byl mužem v letech nejmuž-

njších, avšak duch jeho byl již zhuben, když tlo dlouho ješt živoilo dál!

Chodil do nedávná ješt mstem, tlo bez ducha — jak dsn dojemné bylo podívání na

moícího se toho muže! Jinde pracuje smrt za ernou oponou, tajuplný zázrak její dje se

v úkrytu — zde jsme vidli práci její v bílém slunci a pi strašné váhavosti. Chodil jako

démonickou mocí posouvaná mrtvola, tlo klesalo, jazyk byl zdevnlý, v oku ani jiskry,

po ele žádného zášlehu, kolem úst ani nejlehí zachvní. Nkdy se zastavil, vzdychnul

z hluboká. lovku bylo, jako by ten nebohý chodil a hledal smrt, a my vidli, že smrt

chodí s ním. Ale nebyla ta smrt „jezdcem bleskorychlým “ ! Bylo nám, jakoby andl smrti,

zastavil hodiny ducha jeho a pemožen prací tou, byl nemohl odstranit zárove také tlo.

Vidli jsme hlinný rámec bez obrazu a vidli, jak se rámec drobí, pomalu, zoufale pomalu !

— — Dv léta byl mrtev, nyní umel.

Ne neumel — jen si lehl k šastnému odpoinku — .ušlechtilý neume nikdy 1 “
!

Prostota, opravdovost a hloubka pesvd-
ení jsou vlastnosti, jež nám Manesa dnes

po ticeti letech tak pibližují a jist do ne-

dozírna pibližovati budou.

Není úelem tchto ádk pln probrati

a oceniti význam Mánesv. Jsou jen vzpo-

mínkou na velkého umlce. K plnému oce-

nní museli bychom aspo trochu nartati

okolí jeho, pipomenouti si dobu onoho pí-

šerného, bezduchého klassicismu Berglerova,

Tkadlíkova a j. u nás, dobu to bezduchých

manequinú v antických posách a kostýmech.

Když pak se vrátil Mánes z Mnichova, kde

dýchal mnohem píznivjší vzduch mezi lidmi

jako Schwind a j., nebylo prostedí valn
zmnno. Rozdíl byl jen v tom, že onen
klassicismus ustoupil trochu malíštjšímu ži-

votu za Rubena, pak Swertse a j., a celému
proudu romantickému, v nmž Mánes žil a

dýchal.

Tedy romantik? Ne, — lovk! lovk
umlec velké duše a knížecího bohatství

vnitního, lovk, který by! otevený a nesl

mnoho dar. Než tu práv vzí tragika. Nebo
jak málo bylo tch, kdož mohli se tmto
darm tšiti ! Skorém nikdo. Bylo umni
jeho píliš prosté, než aby o n se drali

ti, kdož zvykli si na soudobé, pompésni
scény historické. Pomry byl Mánes pímo
donucen rozdávati se v drobné minci.

Tak málo byl Mánes dobou svojí cenn.*)

Jak po stránce vnitní tak i materielní.

Jan Neruda 13. XII. 1871.

Proto se musel tíštit. — A jaké disposice

k velkým vcem byly v této duši, odcho-

vané rozpjatým romantismem, pi všem tom
koeny svými v domácí pd tak hluboko

tkvící

!

Ostatn nežehrejme. Vždy mnohé ty drobné

vci a ty nejdrobnjší samy o sob jsou také

vrcholnými. A známe je jist všichni, ty

drobné práce Mánesovy, které mnohdy jsou

až k plái krásné a které pi vší ohromné
mkkosti a citovosti nikdy nejsou rozbedlé
a mají pi vší prostot velikou sílu lásky,

pesvdení a výrazu. A v nich prvn v celém

snad století u nás nacházíme zase lidi •

—

duši lidskou.

Opravdové skutené lidi v jich touhách,

lásce, práci a bolech. A to je vlastnost, která

Mánesovi zajišuje pítomnost i budoucnost.

*) A dnes ? ! Dnes ješt možno najít „kritiky 11

,

kteí pi slovech „národní ráz umní Máne-
sova 11

v první ad si pedstavují národní

kostýmy. — A jiní opt jen tak ad hoc uka-

zují své znamenité znalosti, velkou opravdo-

vost v chápání umní a s vážným gestem

divadelního pathosu prohlašujíce rzné laciné

produkty za jediné eské a pravé umní
„v duchu Mánesov 11 drží nad svými objevy

ochrannou ruku — a ochotn nám ukazují,

že jich slova jsou jen slova, hodící se nej-

výš za intrády, dnes obvyklé, bez nichž se

žádný obchod neobejde.

V. S.
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FRANT. KLÁŠTER
V BECHYNI.

ZPRÁVY A POZNÁMKY.
K PROVEDENÍ SCHNIRCHOVÝCH TRIG
pro Národní divadlo v Praze, dle návrh
zesnulým autorem zanechaných, vyzváni byli

zemským výborem Král. eského sochai pp.

L. Šaloun, E. Hallman a F. Rous.

20.000 KOR. NA PODPORU ESKÉHO
výtvarného umní na r. 1901 povolil zemský
snm Král. eského. Do dnes však není

známa ni komise, které zakupování bude

sveno, ni ád, jakým zpsobem bude komise

funkci svoji provádt.

VÝSTAVY. ZZ UMLECKO PRMYSLOVÉ
museum otevelo obvyklou vánoní výstavu dne

1. prosince v musejní budov. — Posmrtná

výstava prací zesnulého sochae B. Schnir-

cha otevena 1 5. prosince v pízemních míst-

nostech Rudolfina —
XII. výstava víde-
ské „Secesse", zaháje

ná poátkem prosince,

obsahuje kolekce um-
ní švýcarského, švéd-

ského, norvéžského,

ruského a finského.

Výstava je sic hodn
kusá, poskytuje však

pec vzácnou píležitost

seznámit se s umním
nám málo pístupným.

Ze Švéd Fjaestad,

ze Švýcar Hodler,

Boertsoen, z Noru
Werenskijeld, Munch,

Krogh, z Finn Gal-

lén celou kolekcí, a

Edeííeldt, ze slabé ko-

lekce Rus Korovin,

Wrubel, Golovin, Sor-

mov a Nesterov vábí

k seznámení se.

SOUTŽE. = C.K. Mi-

nisterium kultu a vyu-

ováni vypisuje soutž
na získání návrh pro

postavení jednoduché-

ho ímsko-katolického

kostela ve venkovské

obci. Žádají se návrhy

typické, karakterisující

kraj a pizpsobující

se materiálu a terainu

okolí. Tedy žádné ša-

blonovité návrhy. Lhta
dodání 15. únor 1902,

ministerstvu kultu ve

Vídni. Udleny budou ti ceny po 1000 ko-

runách, a ministerstvo doporuí pi poteb
stavby kostela na vhodné místo poctné
návrhy ku provedení. — Dále vypisuje

se soutž na relikviá ostatk papeže Ur-

bana I. pro chrám sv. Štpána ve Vídni,

a spolenost „Leo“ vypisuje dále sama
soutž na další ti objekty. Ku všem tmto
soutžím obdržeti lze podrobné podmínky
u redaktora t. 1. — Petrohradský mstský
úad vypisuje soutž na projekty dvou Nw-
ských most a úpravu terainu pipojujících

se beh. Poínaje íjnem zasílá mstský
úad veškeré podmínky v ruském, francouz-

anglickém a nmeckém jazyku, jakož i foto-

grafie a potebné profily každému, kdož o n
dopíše. — Ve Vídni vypsána byla soutž na



návrhy mstského musea. K téže došlo 38

prací 35 umlc. Osm nejlepších návrh po-

ctno bylo stejnými cenami po 2000 kor.

Pro autory poctných návrhu vypsána bude

další užší soutž, vítzi zadáno bude prove-

dení. — V soutži této objevil se vzhledem

k naším pomrm zajímavý moment. Mezi

poctnými autory byl též známý prkopník
moderní architektury Otto Wagner — a jeho

žáci. Týž nejen že konkuroval, ale spokojil

se i stejnou cenou, jako jeho žáci. U nás

je nco podobného nemožné, naši koryíe-

jové nesníží se k soutži, nemohou riskovat,

leda — za zvláštní honorá.

NA DVACETI UNIVERSITÁCH V NMECKU
projektováno je v píštím semestru 114 ped-
nášek z oboru výtvarných umní.
DVORANA BERLÍNSKÉHO UMLECKO-
prm. musea osvtlena bude na návrh ministra

kultu elektrickým svtlem, by mohla být pí-

stupna nejširším, hlavn dlnickým kruhm
za doby veerní a to od 7 — 9 hodin. Dojde-li

nové zaízení náležitého interesu, bude celé

museum elektrickým svtlem opateno.

BORGHESSKOU GALÉRU V ÍM, JEDNU
z nejnádhernjších staveb 16. století zakoupil

italský stát za nepatrnou cenu 3,600.000 lír.

Galerie chová nejbohatší soukromou sbírku

znamenitých dl starých mistr a mnohé z nich

cení znalci ve výši hoejší sumy.

LITERATURA.

JOSEF MÁNES, JEHO ŽIVOT A DÍLO. PÍŠE

Karel B. Mádl. Nákladem F. Topie.

Soud dle vyšlých dvou sešit bude to

dílo vzácné dkladnosti, odpovídající vážnosti

obsahu. Nebude snad od místa, upozorniti

na tuto monografii se zvláštním drazem.
Veejnost naše, ony vrstvy, které z jakýchkoli

píin nemají dostateného pehledu ve zna-
ném množství objevujících se nákladných

publikací, jest tak asto klamána chvalozpvy

denník, které nevychází z obdivu a velého
doporuování vcí jak dobrých tak i špatných.

Jak v prospektu správn eeno, byl to

dávný dluh národa vydati Mánesovu mono-
grafii. Již ped lety byly z rzných stran

urgovány jak spolek Mánes tak i vydavatelstvo

Volných Smr, by se práce té podjaly. Avšak

pípravy k vydání tohoto díla se konaly již

jinde. Bylo dokonce dobe, že se celá vc
uskutenila práv až te — po ticeti letech

úmrtí mistra — nikoli snad z píin jubilejních,

ale že dnešní vysplost reprodukní tech-

niky mže nám podat Manesa vrn i v nej-

choulostivjších nártech, které se jindy re-

produkovaly pekreslováním. Kdo znal Manesa

jen z dívjších reprodukcí devorytem, bude
dnes píjemn pekvapen, jednotlivými listy

stídají se všechny techniky reprodukní, a

poprvé setkáváme se zde v eském díle s he-

liogravurou. Celek svým obsahem petrvá
všechnu tu dnešní záplavu více mén zby-

ten drahých a pro umní bezvýznamných
publikací. Obšírnji vrátíme se k dílu pi
jeho ukonení.

J. V. MYSLBEK. PÉÍ A NÁKLADEM „UNIE“
se slovným doprovodem K. B. Mádla. Dilo

práv vydané podávati má obraz innosti nej-

vtšího sochae našeho. Vítáme tuto publi-

kaci, jako vítáme každý sebe skrovnjší krok

smující ku povznesení umní a pochopení
jeho -- každý skutek, kterým v chudých po-

mrech našich v ped se ženeme. — Je pravda,

že po stránce úpravy daly by se vytýkat!

form reprodukní, na kterou zvykli jsme se

dívali tím nejpísnjším mítkem a která

ostatn také nebojí se konku.rovati s podob-
nou produkcí ciziny, adu vadných list,

zejména píliš tvrdé reprodukce z bronzových

dl jeho, sv. Václava, podobizny Kauniízovy,

Smetanovy i Hlávkovy, jichž obrazy daleko

zstávají za originály — pes to však uka-

zují mnohé listy šastný krok ku pedu a

celá publikace in piety k umlci i k umní
a jako takový bude vždy vítána.

Než vrame se k jádru díla — sledujme

seznam prací i dobytá vyznamenání a seznáme,

že jedná se zde o ticetiletou práci umlce,
— který ze všech eských nejvtšího došel

uznání u nás i v cizin nejvzdálenjší. Do-
poruujeme dílo toto k dkladné prohlídce a

bedlivému studiu ne snad proto, že bychom
se s ním pln snášeli, se zobrazenou tvorbou,

i se psaným textem, ale proto, že vše v nm
obsažené stalo se typickým bodem našeho

umleckého života posledního desetiletí.

Z úvodu dozvíte se o trpkém chleb, který

generaci Myslbekov byl údlem — probíjení

se pomry horšími, než na jaké si dnes st-
žujeme — ale houževnatá snaha nadané dru-

žiny velikým rozmachem svým, silou talentu

a mládí dodlává se úspchu svého v dob
soutže o Národní divadlo. — Umní jejich

vítzí, a bylo by jednou záhodno, znovu re-

gistrovati a oceniti tyto dokumenty eského
umní, které do nedávná válely se poho-
zeny v Mstském Museu Pražském.

Umlci sami svojí prací stávají se lépe si-

tuovanými, našimi prvními, ano spoleensky vy-

soce postavenými, vlivnými osobami — a stá-

vají se pedmtem kultu tak hyperbolického,

že i u otevených lidí staí pak pouhé jméno
autorovo, aby bez rozmyslu každá práce jeho
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cenna podle marky a ne svojí vlastní cenou.

Pro tyto povýšené, kteí pi mnohé píležitosti

odmítají úastenství ve veejných soutžích

s ostatním kruhem umleckým, vytváí se

zvláštní filosoficko kritická stylisace, úžasn
chytrá a pro veejnost tak psaná, že vnitní

upímný soud, a mnohdy velice odchylný,

se neprojeví: taková equilibristika kritická,

jaká jen u nás se vyvinula a na jakou Volné

Smry mly píležitost již vícekráte poukázati.

A hledíte-li k celému tomuto dílu Mysl-

bekovu a hledáte-li, co by vám Myslbeka

postavilo do takové široké svtové úcty a

obdivu, to co byste vzhledem k jeho získa-

ným úspchm v cizin ekali, nejste zúplna

spokojeni, ba hledáte marn. To, co u vel-

kých lidí svtových prvním drtivým dojmem
psobí, takového nco, co se tuší a cítí, co

vámi zmítá, co hltáte celou rozšíenou duší

svou, toho zde není. Je pravda, že Myslbek

ve své dob vystoupil nad celé své okolí

u nás, v Rakousku i Nmecku, tomu také

dkuje svj úspch medailní. A snese-li ješt

dnes úspšné porovnání s pracemi favoriso-

vaných plastik Vídn i Nmecka, nesnese

porovnání s pracemi velkých souasných mistr
a jmenujeme jen známnjší Klingra a Ro-
dina, a co smutnjší nesnese porovnání s pra-

cemi svého zaátku.

Myslbek ml svoji sílu vzletu a výrazu, a

je veliká škoda, že pítomné dílo, stavíc se

na bžný ustálený názor, tmto bohatýrským

visím jeho tvoícího ducha vnovalo pod-

ízené místo v tekstu. To, co Myslbek vložil

do skizz konkurenních na most Palackého,

bylo by úpln stailo, aby jeho jméno v hi-

storii eské plastiky hrálo úlohu tu nejvtší.

A jsou to tyto skizzy, kterých velice si vá-

žíme. Vedle nich ješt Oddanost, poprsí Kau-

nitzovo a Kolárovo mžeme jmenovati. Ale ty

skizzy pedevším, ne jich další provedení,

které bohužel setelo pel výrazu a duše, a

vnitní jich hodnotu zamnilo emeslnji vy-

broušenjším správnjším vnjškem. Síla skizzy

umdlela v pesnosti, pilovanosti provádní. A
tyto známky táhnou se pak vším dílem My-
slbekovým, všude jistá úzkostlivá správnost,

taková úžasná snaha po formální dokonalosti,

jaká ubíjí vše, co v zárodku nkdy dobe
bylo myšleno.

Je velice litovati, že práv Myslbekovi ne-

bylo dopáno v dob jeho nejvtší umlecké
šíe, vytvoiti dílo svoje vlastní, Sv. Václava,

jemuž tak mnoho ze svého života vnoval.

Litujeme toho tím více, ponvadž bychom
Praze opravdu páli takový kus umní do

staletí znjící. Eohužel ukázky z této práce,

pokud byly uveejnny, naplují nás obavami.

Od prvotního modelu uchýlil se Myslbek
zase — a zase ke své umlecké škod —
a tu nestaí souborná ísla Zlaté Prahy se

vzletným textem, alespo ne nám, kteíž cítíme

úpadek a kteí máme odvahu jej veejn kon-

statoval proti všem pochlebným hlasm ve-

ejnosti.

Pímo bolestn dotkl se nás poslední list

díla — a tak nezbylo nám, než listovati

zpt — a tam v textu zadívat! se do tch
nkolika malých obrázk, jež do dnes mi-

lujeme a které dodnes vyprávjí nám o vel-

kém kdysi sochai našem — tak jak nám
byl milý. V. S.

Péí a nákladem spolku „MÁNES. •“ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie ,,UNIE-VILÍM“ v Praze.
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JOŽE PLENÍK.

P
eetl jsem dnes celou adu dopis, které jsem

v létech našeho pátelství od Pleníka obdržel,

dopisy z doby jeho studií, cest, plné práce

z dob trudných i svtlejších. Jak jednotn však

psobí všechny nyní na mne! Rozdíl okamžitých nálad,

v kterých povstaly, nezbarví skoro nic na celkové kara-

kteristice pítele. Stále a vždy pevný cíl ped sebou, ku

kterému míí pevnou vlí, pi stálém pevném vdomí a

autokritice každého kroku, nezastavuje jej ani na okamžik

žádné sklamání, ni — a to jest ješt vzácnjší — sebe

vtší zevnjší úspch. Nevšímá si stupn — vidí pouze

dlouhou cestu ped sebou.

Vystupuje pede mnou on i celé jeho umní — vzpo-

mínám si, jak se vyvíjel vzdor všemu boji a strádání

pevným a rychlým tempem. Již na akademii vídeské, kam
pišel, mladý skromný slovinský student v roce 1895,

obrátil záhy pozornost na se. Nebyl z poátku mi-

lován od všech svých soudruh, kteí se sdružili

u mistra svého Wagnera. Lišil se píliš svým uzaveným,
hloubavým zjevem, co všichni ostatní nadšen postupovali

na cest mistrem jasn hranné, nejásal s ostatními,

když první vlny nového prorážely — a pece sám byl

jeden z prvých a práv tak mnohému vzorem.

V roce 1896, kdy na výstav vídeské tolik té mla-

dosti pekypovalo, pestelovalo, vzbuzovala vnitní deko-

race Rotundy*) obdiv. Uprosted pestré rozpustilosti a

všech tch amatérských dekoraních karikatur, které na sály

všude a vždy se pivšují, psobila práce Pleníkova

*) Reprodukce ve »V. S.« ro. IV. 5. 8.— 10.
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svým velikým klidným tonem, opravdu antickým duchem — ne formou. I tato byla

volná, avšak písná a odvážná. Tenkráte se poprvé mluvilo o Pleníkovi. Jeho dílo bylo

potom východiskem pro mnohé, uznané nyní dekoratéry vídeské. I jiné jeho drobné

a vnitní architektury, zejména nábytek (reprodukovaný v tomto ísle) povstaly v tehdejší

dob a pedcházely svojí jednoduchou, logickou a tím úelnou formou novému hnutí.

První práce monumentální, kterou se stal Pleník široce známým, byl jeho konkurenní
návrh pro Gutenbergv pomník ve Vídni. 1 toto dílo spadá ješt v dobu jeho studií na

akademii. Duševní obsah tohoto návrhu pibližuje se nejvíce pojmu, který jméno Guten-

bergovo v nás vyvolává, a myšlenka sama jest zde tak jednoduchým a pádným prostedkem
vyjádena, že toto dílo stalo se jedním z nejgeniálnjších všech dob. Litujeme a litoval

i všechen pokroilejší umlecký svt vídeský, že velké dílo toto nebylo uskutenno.
Znemožnily to vlivy onch vrstev, které si na základ své finanní, politické i jiné moci

pivlastují rozhodování o umleckých záležitostech. Není pece nic lehího v našem vku,
než nkolika nabubelými žurnalistickými frásemi umleckým znalcem se kvalifikovati a všechnu

tu vlivnou moc si osobovati, která každému jinému teprve trpkou prací životní je piznána.

Že v tchto sférách pak rozhodují i národnostní dvody, jest samozejmo, a Pleník sám
mi sdlil, že háek v jeho jménu nebyl v této záležitosti bez vlivu. Jako významný hlas

umlc vídeských uvádím projev jejich v této záležitosti ve „Ver Sacrum“ tehdy uveejnný.*)

*) Ve Vídni má být poízen Gutenbergv pomník a za tím úelem byla vypsána soutž.

Soutže jsou bezpíkladnou národo-hospodáskou marnotratností.

Nestává však prozatím žádného jiného prostedku ku docílení nej lepšího výsledku konkurenního. Nebo
tento zpsob jest jedinou možností objeviti mladé talenty z neznámých hloubek jich vlastního svta.

Udiveno stojí pak obecenstvo ped dílem takto^vyvolaným a mluví o »schlagru«.
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JOŽE PLENÍK A O. SCHIMKOWIT2.

KONKURENNÍ NÁVRH NA POMNÍK
GUTENBERGV VE VÍDNI. (Z R. 1898.)
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NÁRT.

Již práce, které povstaly v dob jeho studií, vyznaují se silným antickým pízvukem,
jenž se delším jeho pobytem v Itálii sesílil a ustálil. Nepivezl si snad odtud jako

jiní architekti „tolik a tolik krásn a pesn kreslených studii" a spoustu historicko-um-

leckých vdomostí a formulek, z kterých se vytží nejvýše formová slupka nic neobsahující

— pochopil a pojmul tu však ducha antiky, kterým jest nyní každé jeho dílo pln
proniknuto.

Jižní toto zbarvení spojuje se u Pleníka se vlivem jeho domoviny a nesmírnou láskou

k ní — a dává tak vznik jasnému, klidnému akkordu. Zase byste však marn hledali

v jeho pracích nelogicky vydlužené motivy z výšivek chalup neb selských nádob slovinských.

On miluje siln prosté umní lidové a hledá a nalézá v nm vlastností, které svému
umní osvojiti se snaží — prostotu a trpkost. Pamatuji se, jak prohlížením sbírek

našeho národopisného musea byl rozradostnn, jak se tšil té pravdivosti akord formových
i barevných (ta bílá a žlutá, ta erná a stíbrná).

Pítomná konkurence vyznla opravdu takovým »schlagrem«: návrhem Pleníka a Schimkowitze. —
Namítá-li se návrhu jich, že jest více apotheosou vynálezu knihtisku, než vlastním pomníkem Gutenberga,

není to naprosto chybou, naopak pedností, jež vyrostla z velkého pochopení thematu, které lidem

soutž vypisujícím úpln scházelo. Tedy: Soutž mla tentokráte plný úspch. Objevila »schlager«,

Jury pisoudila tomuto »schlagru« první cenu. A dál? Mínili byste, že vše jásá a hrne se ku pro-

vedení. Ne! Sosáctví, ten zlý duch, který po více než sto let na umní Rakouska nemocn psobí — zví-

tzil znova. Solidní však nikterak pvodní práce bude provedena, a v této soutži šastn vytrysklý
»schlager<í opt v temno zapadne.

To jest, upímn eeno, veejný skandál. — — — —
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JOŽE PLENÍK.
ŽELEZNÁ MÍŽ
A NÁRT.
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JOŽE PLENÍK.
VILLA U VÍDN
NÁRTa DETAIL.
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JOŽE PLENÍK.

OBYTNÝ DÚM
VE VÍDNI.

I zde ovšem oko jeho pomíjelo, že to

jsou jablíka a chrpy a že ta a ona forma

má v rzné dob ty a ty odchylky, za

to ale duše cítila ten dech, který vším

tím vane, vše co je hlavním bodem jeho

umní a co v sob má tak mnoho slo-

vanského : trpkost’, nkdy ažostrou
v podstatné myšlénce, lyriku
nkdy až mkkou ve skrovném
provedení formovém.
Jasn vystupují tyto pro Pleníka cha-

rakteristické vlastnosti, srovná-li se se

souasnou tvorbou jinou, ku píkladu ví-

deskou, tak uhlazenou, lehkou a mlkou.
Pleník si zachovává tyto své vlastnosti

pes to, že jest nucen žiti v onom ovzduší

vídeském, jeho vývoji ne nejpíznivjším.

Zachovává si je svou neobyejn vyvý-

šenou autokritikou, která jej ochrauje
ped splynutím a sploštním. „Musím zde

(ve Vídni) sám k sob býti nemilosrdn
písný."

Pouze krátce po návratu z cest bylo

mu popáno psobiti v domovin, ve které

své síly uplatniti pece každého snažením

bývá, ve své vlasti — tam, kam také

jeho myšlenky a sny zalétají. Existenní

pomry jej však pinutily k novému ná-

vratu do Vídn, kde až doposud psobí.

Peji si a zajisté i všichni, kdož jsme si

Pleníka tak zamilovali, aby pda a po-

mry pro jeho vysoké nadání a snažení

co nejpíznivji se vytvoily a jemu píle-

žitost poskytly, vydati se v plné a vzne-

šené síle celého svého umní.

JAN KOTRA.
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JOŽE PLENÍK.

STUDIE K PODSTAVCI

„KRISTA “ O. SCHIMKO-

W1TZE.
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JOŽE PLENÍK.
SKÍNKA S POD-

STAVCEM. (SKLO

A BRONZ.) - VLYS.
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NÁBYTEK LOŽNICE
A JÍDELNY. (Z R. 1897.)
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TYL A LOVK.
LE STYLE EST L’HOMME MME, ekl

starý Buffon, a p. Mrštík, teba citoval trochu

pozmnné a v trochu podivném francouz-

ském pravopise („Le stil c’est l’homme“,

Lumír, str. 57, 2. sloup.), dává mu za pravdu.

Doufáme, že nebude tedy protestovat, položí-

me-li i jeho kritickou a polemickou prosu

posledního data na tuto zkušebnou váhu a

zjistíme, co ukáže nám i jemu.

„Pot na ele by musel vystoupit
každému hanbou a lítostí, kdyby

v jedné ad s nimi sedt ml na lavici ob-

žalovaných. A ten pot zarosí i skrán je-

jich, na to mohou spolehnout . . .“ (Slovo,

str. 30., 1 sloup.)

V tom je celý Mrštík, stylista i lovk.
Staré, krásné a vcné úsloví jako: zahoel
studem, zardl se po uši — nestaí tomuto

modernímu boucharonovi a proto váže neslu-

itelné pedstavy v bastardní a nesmyslné

obrazy, látá kontradikce a objevuje z brusu

nové pravdy, jako že se lovk hanbou —
potí, a to v první vt jen na ele, ale

v druhé už i na skráních. Zatím víme
jen, že se potil p. Mrštík sám, když sešíval

tyto násilné nestvry z protivných prvk,
které se bránily a vzpíraly mu ješt v rukou.

A to všecko jen proto, aby mohl nafukovat

vty na pusté novináské balony! Jen veliké

rozmry! Jen oslepovat, jen omraovat, mluví

každá plebejská estétika.
*

„Konen se ítí morální Nemesis, která

na Bestii nyní jak dobe o s e d 1 a n á F u r i e

oste pletenými a v eznické krvi
dobe namoenýmiprovazy hnáti bude
k zodpovdnosti celou tu plejádu umleckých
Adamu . . .“ (Slovo, str. 29., 3. sloup.)

Bambase, zardi se (ili podle Mrštíka: za-

po se), jsi pekonán! To není už ochraptlý

úvodník našich journal, to je vyvrcholení

Tvého stylu! A ta správnost, pesnost, „ju-

stesse“, jak íkával Flaubert, tch tropicky

bujných, kypících a spletitých obraz! Fúrie,

kterou si p. Mrštík pedstavuje docela ori-

gineln jako kon („dobe osedlaná Fúrie"),

máí si svoje provazy, jež p. Mrštík také

první objevuje, v eznické krvi (t. j. v krvi

ezník)! Dovedete si pedstavit nco oslni-

vjšího, dsivjšího, mysteriósnjšího ? Není

vlastn Mrštík nejvtší eský mystik? „Prav-
divost a vkus" to prý je v umní hlavní

a bez nich prý není umní, píše kdesi pan

Mrštík. A nemá dokonce nepravdu.

*

„Sami nastavili kdysi tak hrdou svoji šíj

a te rajtovat na ní mže každý uzená.“

(Slovo, str. 30, 1. sloup.)

K tomu jen poznámku : kdyby tak nkdo
mluvil, eklo by se, že pstuje fiakristický

jargon, a zde tak píše mladý spisovatel

a prý — stylista

!

*

Namítne se snad, že takové ubohé ne-

smysly a nevkusy proklouznou snadno ve

chvatu, píše-li se novináský lánek. Smutné
je, že mohou proklouznout, nebo to zna-

mená, že jsou v lovku!
Ale p. Mrštík nepíše jinak ani v literární

kritické studii o Juliu Zeyerovi, jejž klade

rovnou mezi básnické bohy svtové, a kterou

tedy jist psal nebo ml psát se souste-
dnou myslí. Ale vc má hlubší koeny:
všechen ten nevkus, trivialnost, faleš a jalo-

vost jazyková i myšlenková je ne nedopa-

tením, ale samou vadou a nedostatkem spi-

sovatelské struktury p. Mrštíkovy.

V lánku filosofuje p. Mrštík mnoho a dusí

se samým ideálem, srdcem, nadsvtím, citem

a duší, ale má-li o nich nco uritjšího po-

vdt, dopadne to tak materialisticky
nevkusn a mechanicky stízliv, až

bh brání. Styl prozrazuje p. Mrštíka, každou
chvíli ho vyvrací a trestá, aniž o tom má tušení.

Ústy vyznává nejradikálnjší spiritualismus

a idealismus, ale píše souasn a zárove tžký
a hrubý materialismus. Z au dlá a zlá-
haut padáme stále do lá-bas a beze všeho

autorova úmyslu, jen tím, co p. Mrštikovi

„uklouzne". Z oblak k blátu je u nho
vždycky jen krok, a obojí íká asto jedním

a týmž dechem.

Tak klidn vedle sebe dovede napsat

(„Lumír", str. 45.): „Do plna slovanské

duše — hrábl nejnádhernjší epopejí, Vy-
šehradem." Ubohá slovanská duše, když
vyvolává v p. Mrštikovi hned pedstavu —
pohrabáe

!

Ješt velkolepji dopadl p. Mrštikv Ritt

in’s romantische Land na str. 94:

„Není tak malá ani tak chudá ta eská
duše, aby ucházela pouze jedním
ventilem a jiným ani nesmla ven."

To je svého druhu jediné. Je to už mal-

heur, že, jakmile vzpomene pan Mrštík na

duši, hned se mu k tomu musí pidružit

pedstava — kotle! Co si má pak myslit

tená? Že si p. Mrštík pedstavuje tu milou

eskou duši — jako páru? P. Mrštík, který

tolik nenávidí techniku a mechaniku moder-
ního svta, je jí plný (ovšem tam, kde je ab-
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surdní a smšná, což už bývá pomsta boh)
a on, který spílá vinohradským inžákm
z professe, píše de facto ve svých láncích

stejné nestvry a nevkusy každou chvíli!

*

Nebo Pécuchet, který je zabílen v p. Mrští-

kovi, žádá neúprosn svou da a tak už na

následujícím sloupci (strana 95, 1 . sloupec)

teme tuto — prost nechutnost, doslovn
i metaforicky

:

„ne pravdu rozkouskovat v drobcích
polemik, kde se ztratí zrovna tak rychle,

jak vyhozeny byly z žaludku, ale slovo

soustavné, kriticky uspoádané" atd. . . .

Ty polemiky, které „byly vyhozeny z ža-

ludku", jsou, jak patrno, ve všem všudy

mrštíkovské.
*

Stylisticky i myšlenkov ryzí Mrštík je také

na str. 57, 1 sloupec:

„Jsou knihy a proslavené, kterým však

konec konc pece jenom chybí nco, co by

strkalo lovkem stále ku pedu
a výš..."

Kniha, která „strká lovkem", je rozto-

milé, že ? Taková mrštíkovská finessa a nuance !

Zvláš dojemné musí být podívání na toho,

koho „strká výš". A zase vinohradský styl!

Obraz patrn vzat je z tamních staveb, kde

tak poeticky zacházejí s cihlami. Pan Mrštík

„dluží" (abychom užili tohoto milého mora-

vismu) Vinohradm víc, než tuší.

A což teprv o sloupec dál:

„Teprv Plojhar strhl roušku s jeho (Zeye-

rova) portrétu, operoval oi povleené
m á z d r o u tuhou jako podešev."
To je celý a slavný Mrštík, veliký silák

slova ped Hospodinem, hotový Samson
! Jak

to íká p. Mrštík? „Pravdivost a vkus."

Ano, hlavn vkus!
*

Ale Mrštík pekonává v tomto lánku sama
sebe, a jeho hrdinský temperament a rytíská

rasa žene ho do myšlenkových a stylistických

dobrodružství, které nemají v ostatní naší

stízlivé a šedivé literatue píkladu.

„arovná zahrada (t. j. dílo Zeyerovo), kde

se procházejí lidé nejistších vznt, pekrás-
ných myšlének, do široka rozpjatého vzletu;

s krví, která není ani krví, a 1 e n í m,

ím obdaeny jsou bytosti mimo-
svtských sfér. A on sám jakoby choval

v sob nejvzácnjší tuto krev vyšších by-

tostí, tak aristokratickým byl mezi všemi

aristokraty. Pravá „modrá krev" v spiri-
tu e 1 n í m slova toho významu a ne

b e k a, kterou c h 1 u b i t i s e mže i h o-

lomek" . . . atd. (Str. 46, 1. sloupec).

Ta víc než transcendentní a spiritualistická

passáž o krvi, „která není ani krví", jak ta se

mohla jen zvrhnout v ten roztomilý „Lumpen-
Jargon der noblen Jetztzeit", jak íká Schopen-
hauer takovému zpsobu psaní, kterým koní
p. Mrštík svou hyperidealistickou exkursi do

nebeského azuru? Co se to mstí na p. Mrští-

kovi, že se mu každý rozlet mní pod rukou

v pád a v tím hlubší, ím výše byl 'mínn?
Že za každý „ideál", „duši", „mimosvt"
musí si hned ulehit njakou nadávkou nebo
njakým nevkusem?

*

Ale dost žert. Vc je ve svém jáde
k smrti smutná.

Smutné je zejmena tó, že p. Mrštík, který

stále tak pronikav a hlomozn kií po „ná-

rodním" a „eském" umní a požaduje od

každého „ich pro eské slovo", má ho sám
velmi málo, anebo má-li snad ich, nemá
rozhodn sluch, tento daleko jemnjší a slo-

žitjší orgán, nanejvýš dležitý pro stylistu.

Zachází s eským jazykem tak hrub a bar-

barsky jako s kamením (a jemu slouží také

v první ad k tomu, aby udeilo do hlavy

odprce) a netuší, že má v ruce nástroj jem-

njší, dražší a tajemnjší než nevzácnjší

housle nejproslulejších vlaských mistr, ná-

stroj, na nmž pracovaly vky a v nmž ješt

zakleto spi umní všech hrá, kteí kdy na

nm koncertovali.

Pro spisovatele je otázka národnosti a vla-

stenectví v první ad otázkou krásného,
výrazného a plného stylu, myšlen-
kového i slovního, s nhož nesmí se-

stoupit (a pravý duch ani nemže sestoupit),

ani když píše poslední noticku do denníku.

Jinak je tu umlost, pósa, rozdlení a ne

jednota pírody a pravdy.

„Nebo kdo se prohešil na nmecké ei,
ten znesvtil mystérium všeho našeho nme-
ctví : ona jediná ze všeho toho míšení a ze

vší té smny národností a mrav jako meta-

fysickým kouzlem zachránila sebe a tím n-
meckého ducha. Ona jediná zaruuje také

tohoto ducha pro budoucnost, nezahyne-Ii

sama v podlých rukou dneška."

Což nenapsal nikdo jiný než Nietzsche.

Peložte si do eštiny i srdcem, jako já

jsem peložil zde jazykem

V PRAZE, 15. ledna 1902.

F. X. SALDA.
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UPECKÉ VLASTENECTVÍ.
(Záležitost zízení a vedení umlecké ga-

lerie v Praze.) Toto až dojemn a tkliv ob-

mezenecké stanovisko, které by se dalo

snad omluvit u spoleenstva kartáník, cvo-
ka, knoflíká, nebo jiné ohrožené a upa-

dávající vtve emeslné výroby domácí, ne-

zaujal v záležitosti galerijní nikdo jiný než -

slavná „Jednota výtvarných umlc".
Celé memorandum, které podal tento spolek

proti stanovisku „Manesa" klubu mladoe-
ských poslanc, je neseno touto úzkostlivou

starostností a hladovou péí o vlastní
krámky, která tak trapn prokukuje každou

chvíli z dravého plášt vlastenecky a ná-

rodn nateného, jímž kryjí pánové ped ne-

prozíravou veejností svoje obchodní bolesti

a trampoty.

Strach je zlá vc, a proto nejsou pánové

práv vybraví ve zpsobech svojí obrany:

každá perfidnost je vítána, jen když po-

mže. Proto falšují a pekrucují sta-

novisko Manesa, proto jej zrádcují, proto

ohánjí se lacinou a hloupou frází o „inter-

nacionalismu". Šlechetné úmysly jejich jsou

zejmé : chtjí z této ryze a výlun
umlecké otázky udlat politi-
ckou a f f a i ru, chtjí znásilovat noviná-

skou agitací, chtjí u kiet vcné dvody a

vcnou debattu evem ulice. Slibný nábh
v tom smru se už stal. P. Rašínovo „Slovo"

sedlo jim už na lep, a smutné pi tom je

jen to, že je to, jak už v echách skorém

pravidlem, prý pokrokový list, který se tu

stává mluvím — umlecké stagnace
a r e a k n i ho obmezenectv i.*)

Co žádal Mánes ve svém memorandu ku

vlád od vedení galerie? Nic než ryze
umlecký názor a ryze umlecký
smr a z toho plynoucí psobivost a úin-

nost ústavu pro obecné umlecké
dobro. Kladl tedy pede vším draz na

to, aby správa galerie byla jednotná (ne

národn rozdlená) a aby byla svena vý-

lun umlcm. Dále, aby pi kupování dl

*) »Slovu«, které nechápe naše stanovisko,

dovolujeme si je illusfrovat z jeho nejbližší blíz-

kosti. »Slovo« ví jist, že na novou správu diva-

delní a specieln dramaturga p. J. Kvapila, jichž je

vrným obhájcem, bylo nedávno prudce útoeno ve
veejnosti, že zanedbává domácí repertoir
a pstuje hryTcizí, hlavn nmecké. Nuže, pro ne-

hraje p. Kvapil z tch nkolika set eských dramat,
jež se ron zadávají v jeho kancelái, ani jedno
procento, ba snad ani pl, ani tvrt procenta? Pan
Kvapil vysvtlil by zajisté ochotn redakci »Slova.',

co je to stanovisko umlecké a co je to — novi-

náská agitace a novináský terror.

rozhodovala jen a jen jich umlecká
kvalita, aby se kupovaly tedy v prvníad umlecky výrazné práce souasné
tvorby domácí a v druhé ad umlecky
vrcholná díla souasné tvorby evropské

Doslova zní to v memorandu „Mánesov" :

„I žádáme, aby umlecká galerie pražská

pijímala
j
e n t o n e j 1 e p š i, c o u tn n i

doby pítomné v království e-
ském vytvoilo, co jest umleckým vý-

rázem doby a v em projevuje se a vrcholí

snaha, umlecké nazírání a cítní, slovem

umlecký duch."

„Žádáme dále: gallerie nebudiž obmezena
na výtvory pouze domácí, budiž pí-
stupna, pokud možno, i vynikajícím
výtvorm umní cizího, románského,

germánského a slovanského, pokud tyto vý-

tvory pedstavují vrcholy umleckého snažení

doby pítomné, jsou jejím umleckým vý-

razem a mohom tudíž býti vzpruže-
ním a povznesením umleckých
snah domácích, jak umlectva samého,

tak i obecenstva."

A ped tím vyslovena všeobecná direk-

tiva :

„Ne podporou umlc, nýbrž pod-
porou umní budiž umlecká gallerie

pražská !“

Stanovisko toto, jedin rozumné a všude

jinde samozejmé a dávno provádné, nara-

zilo tam, kde nikdy naraziti nemlo, kde

v jiné, opravdu kulturní zemi narazit

nemohlo — u umlc Jednoty.

Ve svém memorandu pekrucuje jednota

návrh Manesa tak, jakoby „pod pláštíkem

internacionalismu otvíral brány eské galerie

umní cizímu" a snaží se nasuggerovati ve-

ejnosti, že by se tím vážn poškodilo
eské umn i.

Nikoli, pánové, mýlíte se a dejte si íci

pravdu : ne náš, ale Váš návrh o vý-
luném zakupování domácí tvorby
poškodil by eské umní, poškodil
by je do nevypoitatelných ná-
sledk a do nedohledné budouc-
nosti, opozdil by a stížil jeho roz-
voj.

Vlastenectví je krásná vc, pedpokládá
však, že není diktováno soukromými pro-

spchy — ale stotožovat jen tak
bez dalšího svj soukromný pro-
spch s prospchem a zdarem e-
ského umní, je smšné a odporné.

Pánové z Jednoty a žurnalistika, která se

postavila na jejich stranu, nemají patrn
o ohromné umlecké a kulturní dležitosti
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a zodpovdnosti galerie ped bu-
doucností pontí, jinak nemohli by tak

lehkomysln a s tak nízké, opravdu žabí

perspektivy tuto záležitost vidt a posu-

zovat.

První, co se musí žádat od galerie, nemá-li

býti mrtvým ballastem a pekážkou rstu
umleckého,

j
e výchova umlc i obe-

censtva, zvýšeni cíl i požadavk
obou tchto initel, kteí spolen teprvé

tvoí umleckou kulturu zem.
Galerie má zejména neocenitelnou dleži-

tost a plný a krásný význam pro rozví-
jející se a rozbíhající se mladé
umlce. V dobách pechodu, v zoufalých

chvílích tápání, pochyb, tísn a depresse,

v dobách kleslosti a malátnosíi, které poznal

každý talent (a ím jemnjší a svdomi-
tjší, tím hrznji a bolestnji), musí nalézt

zde jistotu, vyjasnní a klid — v dob, kdy

zaíná povolovat a ustupovat, novou odvahu,

radost a sílu. Proto žádáme, aby galerie

byla ne snškou domácího pomalovaného
plátna, ale adou krásných a veli-
kých in umleckých, školou
umlecké odvahy a síly. A kdo

jiný mže být mladému, cestu hledajícímu

talentu vzácnjším a cennjším vdcem než

práv veliký souasný mistr, s nímž

dýchá jeden spolený vzduch duševní a

který již proto je mu nejdražším zpovdní-
kem a rádcem?
A jak mže se umlecky vychovat obe-

censtvo a utvoit ta jednota spoleného cí-

tní a názoru mezi ním a umlectvem, bez

níž není umlecké kultury — nespojí-li se

oba, umlec i lid, v
j e d n o m s p o 1 e né m

náboženství úcty k velikým mist-
rm a hérom souasné umlecké
epochy, k tm obrm, kteí nesou na svých

plecech její klenby?

Odkazovat eské umlce a eský lid (nebo
o ten jde pi kultue a ne jen o amateury)

na — zahraniní galerie, jak iní ve

svém memorandu jednota výtv. umlc je

hloupé i jako masopustní vtip. To je tak

chytré, jako kdyby vesnian, který chce, aby

se jeho synek nauil íst a psát, neucházel

se o školu ve své vsi, nýbrž chtl poslat

své dít za rok na dva neb ti dni na školu
— do Prahy. Umlecká kultura žádá stálý
a trvalý umlecký vliv a stykdoma
— a ne svátení výlet jednou za deset let

do Mnichova nebo do Paíže. Tolik vdí
snad dnes už i ernoši!

Soudí-li však ve svém memorandu Jed-

nota, že tento vysoce kulturní, ale i svrcho-

van nesnadný úkol, seznamovati nás s vr-

cholnými a stžejnými díly souasného umní
svtového, dokonale plní „Krasoumná jednota

pro Cechy", mžeme jen vyslovit politování

nad její ubožáckou úrovní intellektuální.

Nám jest zase „Krasoumná jednota" nej-

pádnjším píkladem, jak se n e m á a ne-
s m i fedrovati u nás cizí umní výtvarné,

ponvadž co nám z nho „Kras. jedu." po-

dává, je z nejvtší vtšiny prmrné a

pod p r mrné zboží vybírané se vkusem
ne pedcházejícím naší dob, ale kulhajícím
za ní opoádných nkolik decennií!

Tak si innost nové galerie nepedstavu-

jeme. Správa její naopak musí se dáti vésti

n e
j j

e m n
j
š í m umleckým i c h e m,

který v chaosu dneška rozpozná dílo plného

umleckého zrna a kovu, jež poví a sank-

cionuje zítek. Musí se íditi nejvysp-
1 e

j
š í m umleckým svdomím a nej-

pokrokovjším umleckým cite m,

který utuší a uhádne díla, jež pipravují dráhy

zítku, a který za peníz pomrn malý získá

dnes díla, jichž cenu zítek ztrojnásobní!

Slovem
:

potebám umleckého
dneška a zítka musí sloužit galerie,

má-li míti jaký smysl a význam v našem
národním a umleckém život. Podat smro-
datná díla dnešního umní, východišt nových

smr a drah a vnésti tak bohatý kvas v náš

umlecký svt — to musí být její úel.

Všecka výchova a v první ad um-
lecká, dje se srovnáváním. A každý

znatel ví, že umní eské rostlo a vyvíjelo

se v nejtsnjší souvislosti s ostatním um-
ním evropským, a už proto je absurdní,

chtíti se obmezovat jen na tvorbu domácí.

Již proto žádáme od galerie, aby v ní vedle

našich dl visela i díla cizí. Galerie, která

neposkytuje rozhled po souasné epoše evrop-

ského umní, otupuje umleckou vnímavost,

místo aby ji šíila, a dusí umlecký
i kritický smysl výchovný, jak u ma-
líe, tak u obecenstva. Ne jednostranná

a úzkoprsá, široká a pístupná všem tónm
moderní tvorby, jen když jsou ryzí a plné,

musí býti nová galerie

!

Nedomáháme se v ní pro cizí umní po-

stave ní zvláštní hoaprivilegovaného:
položili jsme je pece ve svém memorandu
na druhé místo. Ale co žádáme a nepesta-

neme žádat s nejvtší rozhodností
je, aby ze špatn chápaného patriotismu

správa galerie nekupovala pod záminkou,

že podporuje domácí tvorbu, bezvýznam-
nou prostednost, která by naši úrove
ješt snižovala a ped vzdlaným cizincem
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nás kompromitovala. Nej písnjší um-
lecké mítko pi koupi jak našich,
tak cizích dl — to je náš postulát.

„Internacionalismus" a „nacionalismus"

jsou nám jen pohodlné a lenošné fráse,

kterých dnes zneužívá kde kdo a jež nám
naprosto neimponují : nám bži o umní,
o živé, bohaté a plné umní, nejvyšší projev

sil dneška — a ne o politickou nálepku.

Nová gallerie musí být vysokým a r y-

z í m ústavem umleckým a ne p o d-

prným fondem pro nkteré protžované,

officielní nebo populární umlecké medioricty,

ani museem a n t i k v i t, kam by se s opií

láskou a sentimentální, ale nekritickou pietou

ukládal každý doma vyrobený objekt.

Vysokým a absolutním zetelem umleckým
a jen jím (a žádnými vnjšími ohledy a kon-

cessemi) musí být vedena nová galerie —
za to se bijeme a od toho nás neodvrátí

ani sebe pustjší novináský ev. Víme, jaká

je jeho vnitní hodnota, a dovedeme se už

s ním vypoádat, jak zaslouží — bez ohled
a milosrdenství.

Stanovisko, které tu hájíme, zvítzilo již

jinde na celé áe a je pijato správou všech

významnjších galerií. Zvlášt historie n-
kterých galerií nmeckých mže nám
být výstražným mementem a výbornou škoiou.

Tam natropilo také lokální vlastenecké obme-
zenectví tolik zla, že bylo teba k jeho ná-

prav práce celých decennií a úsilí celé gene-

race modern vzdlaných znalc, aby byl

z nich vyplenn všechen ten vlastenecký brak,

který snesl nesoudný a obmezenecký smr,
jehož heslem byla výluná podpora domácího
plátenického a barvíského obchodu.

Zvlášt pouný je analogický pípad, který

se odehrál nedávno v Drážanech a jenž dal

Richardu Mutherovi píležitost, aby po-

vdl svým drahým krajanm tolik trpké

pravdy a s takovou oteveností a sarkasti-

ckou smlostí, na jakou nejsme u nás zvyklí.

(lánek je otištn v I. díle jeho „Studen
und Kritiken", 1900, str. 260 a n.)

Na editele drážanského Albertina, Treue,

stžovali si u mstské rady sochai drážanští
spolen se spolky malí a architekt a uml.
prmyslník, že fedruje francouzskou a bel-

gickou plastiku (Rodina, Meuniera atd.), ímž
je poškozováno moráln i hmotn sochastvo
nmecké.

Situace ve všem všudy obdobná naší.

A také dvody skoro tytéž jako u nás —
ne, nesmíme pece tak kivdit drážanským
umlcm a srovnávat je s naší Jednotou:
alespo po formální stránce logické jsou d-

vody jejich snesitelnjší a vkusnjší než ne-

stravitelný a smutn komický elaborát pán
z Jednoty.

Muther zastal se ve výborném lánku e-
ditele, a slyšte, jak osvítil celou otázku.

„Domácí umní! Velmi krásné slovo!

Všechna pée o umní byla by marná, kdyby

to, co stát na ni vydá, nemlo být k užitku

domácí tvorb! Otázka je jen, je-li

ztoho prospch, k d y b y s e o b m e z i 1 o

museum na hromadnou koupi domá-
cích výrobk?"

A dokazuje pádn a obšírn, že nikoli!
„Nebo museum nenáležíjen práv

žijící umlecké generaci. Náleží
také umlcm, kteí pijdou po nás,

a vedle toho trochu také obecenstvu . . . .

Již ohled, který dluhujeme svým potomkm,
žádá, aby moderní cizozemské umní bylo

s touž nestranností jako díve sbíráno. Nebo
co je dnes moderní, je zítra historické. Co
je dnes ješt laciné, je zítra drahé nebo

k nedohonní ztracené . .
.“

„Konen nesmí se zapomenout na vy-

chovatelské hledisko. Museum ne-

smí býtzaopatovnouprostáí, mau-
s o 1 e e ni p r o p o m a 1 o v a n é p 1 á t n o a m r a-

mor. Má oplodovat a život budit,

tím že povzbuzuje umlce a vzdlává vkus

obecenstva, je-li k tomu však domácí
umní zvlášt zpsobilé, je po-
chybné. Alespo berlínská Nationalgallerie

blažené pamti žádného umlce nevypstila a

vkus obecenstva jen zkazila. Ani hodnoty

ve smyslu národohospodáském nestvoila tato

partikularistická pée o umní. Nebo pa-

píry, s nimiž spekulovala, jsou
z kursu. ásten plní obrazy, penesené
do Vratislavi a Poznan, ješt slavnou úlohu

a zhoršují vkus provincie, když to byly díve
provádly v hlavním mst. ásten jsou

uinny neškodnými v kasinech a presidiích.

Vydané peníze jsou pry"
„A pravdpodobn nebyl by býval kapitál

tak špatn uložen, ano nebyly by bývaly ne-

umlecké mašiny ani namalovány, kdyby
zemskéumleckékommisseaumlci
lépe byli znali cizí umní a od nho
se byli nauil i, coje umlecké. Nebo
vtom nechtjme se klamat. Nestaí,
aby bylo dílo „národní", musí býti
také umlecké. A kolilckoli velikých je-

dnotlivých osobností má Nmecko, schází

nám posud ješt umlecká kultura*) ... .

Ješt dnes pipomíná se vám v Paíži každým

*) Podtrhuje sám Muther.



o Mockrovi, že dovedl staré vci, umlecky
cenné, isté gothiky zahodit, aby mohl svoji

suchou formulku gothickou uplatnit. Co jeho

rukou prošlo, zapadlo — a to vše u nás

vede k další restauraní innosti. A je to

pece tak jasné — každé umlecké dílo za-

chovat v jeho netknutosti a zabezpeit jen

vkm budoucím, uchránit ho zubu asu,
provésti v nm nejnutnjší opravu — a

každému ruku urazit, kdo k nim nco chce

pidat, a je mnit. V tom je ten jediný roz-

díl — že si všech tch umleckých vcí
píliš vážíme, než abychom je svili rukoum
našich restaurátor.

sou, jejž vyjmete z penženky, umlecká
kultura Francie, jako nekultura Nmecka
známkou každého psaní, jejž dostanete z do-

mova. Srovnání mezi francouzskou plastikou

pomníkovou a naší je nejlépe vbec nepod-

nikat. “

Tolik zatím.

A nejsou-li vám kultura a umní prázd-

ným zvukem a slovem, pemýšlejte — ute
se pemýšlet!

V. S.

PRÁVY A POZNÁMKY.
FR. STRÁNSKÝ, POHBEN NA ŠTDRÝ

den 1901. Jeden z neetných žák Myslbeka,

který v letech devadesátých opustil školu a

po dobu 10ti let úastnil se umlecké inno-
sti domácí pracemi svými na vnitní výzdob
zemského i mstského musea mstské spoi-

telny (socha Pilnosti), Assicurazioni Qenerali

(poprsi dekorativní nad portály ulice jindiš-

ské). Súastnil se všech konkurencí veejných

i soukromých spolkových. Z tchto vyšel

s úspchem pi soutži o dar Svat. echovi,
z onch získal lil. cenu na monumentální fon-

tánu ped Rudolfinem. Nezanechal po sob
význanjšího dila svérázného — a odešel

tak v dob, kdy nebylo mu možno vysloviti

se pln a svým vlastním zpsobem.

SOUTŽ O RESTAURACI „KARLOVA" SKON-
ila zase bezvýsledn. teme o tom v den-

ních listech — výsledek soutže dosud ne-

vystaven, nemžeme proto vcn o záležitosti

se zmínit. Ale v zásad provádí se již zde

zase neuvitelné vci. Zadána práce p. arch.

Mikšovi, pod dozorem pp. Hlávky, Chytila a

Kouly. — Celá vc je zase jen komedií. —
Bu práci tu pan Mikeš dovede — a pak

jest všechen dozor zbytený — aneb tó do-

vedou dozorci pp. Hlávka, Chytil a Koula, a

pak mli tito pánové povinnost pevzít práci,

a vbec, je-ii nedstojno pro p. Mikše pra-

covati pod dozorem, je ješt mén dstojno,

pevezmou-li pp. Hlávka, Chytil a Koula dozor

nad provádním umlecké práce, o kterou se

pece zde jedná a ne o emeslnou práci. -

Ostatn zachováme celou tu záležitost restau-

race v evidenci — aby, až vyhozeny budou

peníze, jednou se nepišlo na Nový Karlv
Týn. A je zvláštní, že ani ten strašný kotr-

melec, který u nás v restauraci Karlova Týna
proveden byl, a který dnes pln, ovšem pozd,
se chápe, nenapraví tm hrozným restau-

rátorm hlavy. Jak snadno seženou se u nás

statisíce na „restaurace" starých prací —
a co z toho všeho pojde? — Je pece známo

DO KURATORIA RAKOUSKÉHO MUSEA
pro umní a prmysl jmenovalo Ministerium

kultu a vyuování z ech pp. hrab. Fiarra-

cha, Vojt. Hynaise, V. r. Lannu, B. hrabte
Schonborna a prof. Stupeckého — tedy jed-

noho umlce odborníka a 4 píznivce um-
leckého prmyslu neodborníky — dv hra-

bata, jednoho rytíe a jednoho obana.
Tšíme se již, jak bude vypadat kuratorium

zemské galerie umní.

GALERIE MODERNÍHO UMNÍ ZÍZENA
bude ve Vídni, za podpory msta, zem
i státu. ada velkých dl umleckých tvoí

již slibný základ, prozatímn probíjí se však

základní principy a to s požadavky vyššími

než jaké si kladou „páni" u nás. Pípravné

práce jsou v plném proudu a je pravdpo-
dobno, že galerie zízena bude díve než

u nás.

SOUTŽ NA PLAKÁT. — VYPISUJE SPO-
lek výtvarných umlc „Mánes". Plakát má
být proveden nejvýše tynásobným barev-

ným tiskem, ve formátu 65 X 85 cm., s umí-

stním následujícího textu: Vereinigung
b i 1 d. Kiinstler „Mánes", Pra g. — Vom
15. Oktober — 15. December 1902, Ausstel-

lungsgebaude „Hagenbund". — Entreé 1

Krone — Geof. 9 — 7 Uhr. Soutž pí-

stupna jen lenm. Soutžící volí dva jurory,

jichž jména musí být ke každému návrhu

pipsána. I. cena 200 korun je souasn ho-

noráem za provedení na kámen, II. cena 60

korun. Skizzy v pvodní velikosti skute-

ného plakátu zaslány butež do 15. bezna
p. St. Suchardovi, sochai, Praha I., Rudolfovo

nábeží 6.

PAN VILÉM MRŠTÍK UVEEJNIL VE 3.

ísle „Slova" jednu ze svých vodnatých ka-

pitol, jimiž asem zachrauje z Divák Prahu

a echy. Kdož nejsou stoupenci pemrštného
konservatismu staropražan, mohli by si
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mnouti ruce
:

jen více takových nechutností,

a strašidlo bude ubito, — kdyby však pi
tom nebyli p. Mrštíkem obíráni o est, že

s ním chtli býti divé hotovi, než ho ješt do-

razil as. Jedním z okradených jsem já. Hájím

toliko svoji zlatou minulost, když mu odpo-

vídám, a také toliko té poteb obhájení on

vdí, že adresuji mu dnes toto:

Pane, pravíte, že jsem byl roku 1899, kdy

jsem vystoupil ve V. Srn. proti Vám, nastren

a vysloven nízký nástroj velmi nízkých

lidí, již skonipromitovali drahé jméno Cech na

vky vkv a ped celým svtem. Ne, mne
nastrkávati nebylo naprosto teba. Vaše

myšlénka byla dostaten skostnatlá, Vaše

propaganda dosti hrzná, vliv Vaší tyranie

nad slušnost nebezpený a obecný, než aby

nebyly samy zvedly mj odpor proti sob.
lánek byl mj, iniciativa má, nechu proti

Vaší a Vašich Staré Praze moje, a V. S. mn
toliko poskytly pohostinství, uveejnivše mj
projev. Strašidlo Staré Prahy sedlo však tehda

tak dkladn nám všem na hlavách, že ani

tomu, jenž se již vzchopil, aby je setásl, ne-

dalo ješt jasn vidti. Nemluv o nkolika
šprýmech, jež jsem si vdom dovolil k

hrze šosák á la . . nechrne je, do mého
lánku dostalo se leccos, co bych dnes ne-

napsal, a hlavn leccos, co naprosto mi ješt

není dosti ostrým v pomru k dnešnímu
mému dozrálému nazírání. Jedno však mne
tší, co tu starý svj plod : že totiž v dob,
kdy suggesce Staré Prahy vládla kde kým,

a chtla vládnouti novinami, plakáty, bro-

žurami, asopisy i schzemi, dokonce tyransky

vším, já jsem vyhmatal, že nenese umlecký
pokrok, jak se hlásalo, nýbrž naopak nehýb,

stání, tlení, podlom podnikavosti, postupu

a života, a to všecko pod nebezpen svd-
ným heslem umleckosti. Vidl jsem, že Praha

potebuje zcela jiné vdí idey, než byla ona,

již Vy jste do jejího nového kvasu vnesl,

a ozval jsem se proti Vám; lépe eeno proti

myšlénce samé.

Setkal jsem se u redakce V. Sm. s po-

dobným názorem, a to ji patrn pohnulo, že

otevela mi svj list. Jest absurdností mysleti,

že by se byla se mnou, jenž jsem byl pece
podepsán a mluvil výslovn za sebe, ve všem,

co jsem psal, shodovala, ale jisto jest, že

i u ní již byl odpor vi Vaší a Vašich akci

a že, stejn jako já, i ona potebovala jen

trochu asu, aby proti vci — aspo dosud
pro sebe — mohla postaviti oste a zrale vc.
Dnes, myslím, se tak již na celé áe stalo,

a to humorem osudu práv v dob, kdy ji

zaklínáte nechutností svtového pranýe. Ne-

vím, co Vám odpoví, nevím, odpoví-li Vám
vbec, a nemluvil jsem s nikým z její len,
píše Vám tyto ádky; ale kdybych byl jedním

z nich, ekl bych si, že mlení by mohlo

býti považováno za slabost a odpovdl bych

Vám tedy asi takto:

Pane, mnoho štstí se Starou Prahou

a mén vody
!
Je-li Vaše myšlénka tak schopná

života, jak hlásáte, není jí zajisté teba, aby

kde kdo ji fedroval a neskandalisujte proto

nás, že pro ni nehoíme. Zúžili jsme svj
program, abychom mohli býti tím šíe inni

v tom, co pece jen nám na srdci nejvíce

leží: tož dnešek a budoucnost. Minulost

budou s Vámi beztoho ochotn zastávati lidé

všeho druhu stojatého estetismu, jichž jest

vždycky dosti, a jen trochu více vkusu v pro-

pagand, a máte je od prelát až do obno-

vených radikál všecky na své stran. Co
se zápasu o dnešek a budoucnost týe,

ten zbývá beztoho jenom nám. Nebo Vy,

rozumjte, a s Vámi všichni Vaši rozpálení

estetici nejste v tomto smru ani o chlup

lepší tch, jež asto zrádcujete pro stoletý

step. Kdyby se jednalo zitra o to, aby na

míst kadetky postavilo se cosi nejvýhodnji

ustupujícího Prašné brán, to ujištní již od

nás pijmte, že nejhoršímu pseudopražskému
šmejdu, jen když nebude výrazu architektury

v pravd novožité, dáte sankci Vy. Za zá-

pasíme my, to prohraje, — nejjistji u Vašich.

A tak dovolte, abychom byli chladni tam, kde

visíme toliko vláskem svého nitra, ale kde

jsme zmrazení ve všem tom, co zase nám
jest draho. — (Ostatn pi dležitých bodech

Staré Prahy nebylo nám nikdy teba Vašeho
upozorování a nebude i pro píšt; postavíme

se, kde toho uvidíme potebu, na své místo,

ovšem že mimo Vás a daleko od Vašeho
bubnu.)

A slovo ješt ku psychologii Vašeho
hluku. Kií se s Vaší strany píliš, než aby

lovk nepoznal, že lešení padá a nadmutá
otázka Staré Prahy hroutí se na hromadu
asi té míry, která odpovídá jejímu významu.
Nemylte se, není té výlunosti v ní, již Vy

jí podkládáte; není v ní té velikosti, do níž

jste ji Vy a s Vámi jiní novinásky vyhnali.

Jest dobrá jako kolektiv a má své jisté právo

bytí, ale v daleko zmenšenjší míe, než jak

se domýšlíte Vy. A bude Vám jen s pro-

spchem, shroutí-li se Vám : snad potom ji

sfrontujete do pravých mr a spsobíte nco
užiteného, kdežto dosud jste dovedl jen ne-

zdvoile zrádcovat a hmotit.

To jest, co bych ekl p. V. Mrštíkovi,

kdybych byl lenem jím vyzvané redakce
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V. Sni., a uznal za dobré, spíše pro veejnost

než pro nho sama, mu poun a slušn, jak

rozhodn nezaslouží, odpovdti. Za sebe

ekl jsem hoeji napsané.

JAROSLAV HILBERT.

VE „SLOV“ PIPISUJE TEDY P. MRŠTÍK
na vrub „Volných Smr" plány na zboení
okolí Prašné brány. Ony jsou tím prý mo-

ráln vinny: uveejnily známý lánek p. Hil-

bertv. A kletbu a pohanu celého svta
ve výmluvnosti šavnatjší ješt, než jakou

vládli starozákonní proroci, metá na naše

hlavy.

Ponvadž však toto enické cviení pi
všem zásadním lid ojedství oplývá lidumilnými

insinuacemi a protekními domnnkami (které

nám mají usnadnit ústup nebo mlení), jako

by „V. S.“ litovaly dnes svého tehdejšího

kroku a byly ochotny jej kídovat nebo od

nho utíkat — stj zde jednou pro vždy

a služ p. Mrštíkovi k vdomí toto:

„Volné Smry" uveejnily lánek p. Hilber-

tv s celou jeho paradoxní absolutností a pe-
stelující horlivostí v plném vdomí své zod-

povdnosti jako protijed a lék archaisu-

jící mánii, historickému a epigonskému sla-

bošstvi a jalové sentimentalit, kteréž zboží

všecko svezlo se na rozskípané káe pana

Mrštíkova tažení za „Starou Prahu".

lánek p. Hilbertv obsahoval estetický
problém, formoval umleckou nadji
a víru dneška a zítka, ale nekreslil

žádnou regulaní áru a žádné plány pe-
staveb a vinit jej z neho podobného, jak

iní p. Mrštík, je nesprávné.

Ode dávna cítili jsme už, jak všechen náš

umlecký život je dušen mrtvolným histo-

rismem a jak není nikde nejmenšího pocho-

pení a pdy pro styl nový, z dneška zro-

zený a dnešku odpovídající a sloužící, který

by byl výrazem a projevem dnešní kultury

a techniky, dnešních poteb, názor, rozkoší,

rozpjetí a doufání, jako byly staré styly

v tomto smyslu orgány a funkcemi starých,

minulých dob a lidi.

Pro tento nový, životný a živý umlecký
styl dneška a zítka, kolem jehož prvních

pokus a rozbh chodí se u nás slep nebo

s tupým posmškem — pro nho o místo

a pozornost volaly „V. S.“, ale nezabí-
jely tím a proto staré umní, pedpo-
kládajíc, že je to skutené a opravdové umní
a ne pouhá sentimentální marotta.

Ale v tom ovšem nejsme a také nikdy

jsme nebyli za jedno (ani v dob, kdy jsme
byli ped lety p. Mrštíkovi nejblíže a kdy ve

veejnosti se zdálo, že naše stanoviska jsou

totožná) s naprostým a šablonovitým radi-

kalismem fanatik staropražských, kteí chtjí

zachovat šmahem všecko, a zapomínají na

to, že živé msto roste jako každý orga-

nism pispsobením, obnovováním, docelo-

váním, novou tvorbou podle neodvolatelných

poteb a nutností života a dneška

!

Jde jen o to, aby se tmto novým po-

tebám srovnale, to jest nov, origináln

a umlecky sloužilo — o to bily se „V. S.“ :

za novou a krásnou Prahu — ale ne proti

staré krásné Praze. Té neublížily. Ta našla

svého nejvtšího nepítele jinde a ironií pa-

radoxu práv tam, kde byl nejmén hledán.

Nebo musí se již jednou rozhodn a na-

hlas povdt, že nikdo nepoškodil víc vc
staré Prahy, než práv p. Mrštík sám svými

kiklounskými moresy a svým absolutismem

nekritické a pusté šablony.

Pan Mrštik choval se v celé akci jako di-

vadelní generál, kterému jde ne o v c, argu-

menty, pesvdování, získávání, práci, aie

o odpuzování parádními pochody, manifesty,

hlukem, prachem a terrorem. To obstarával

s malým vkusem, ale tím vtší zuivostí. Ne-

pesvdoval. nespoléhal na dvody, nepra-

coval do hloubky — jen do triviální šíky.

Assentovat co nejvtší armádu, sehnat co

nejvtší poet podpis a hlas, nejvtší zá-

stup statist a hluícího choru ... a pak hla-

sovat, terrorisovat a znásilovat — tak to

chtl p. Mrštík, tak myslil, že se vyhrává

kulturní a umlecký boj.

Pan Mrštík vedl tuto umleckou kampa
tak pust, jak se jen vodívají kampan poli-

tické, z nichž odkoukal všecku prázdnou me-

chaniku a machu.

Ani na míst své akce nebyl. Sedl klidn

ve svých Divákách a informován jen všeli-

jakými „prý", bez autentické kontroly, na

slepo nabíjel svj hmoždí a metal své blesky.

Dým a hluk byly pi tom hlavní, vlastní

vc a cíl vedlejší.

A to neukií p. Mrštík ani stem svých

lánk v známém, snadném a keovitém
genru, jako byl ten, jímž vypadl na „Volné

Smry" ve „Slovu".

V PRAZE, v lednu 1902.

Výbor S. v. u. „Mánes." REDAKCE.

Péci a nákladem spolku „MÁNES. “ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie ,,UNIE-VILÍM“ v Praze.



M editace o kráse a umní. Není jiného zasvcení v mystérium krásy

nežli život. istot života odpovídá sláva vise. Ti, kteí se ptají po nejvyšším

tajemství krásy, ptají se jedinou otázkou, která eavla na rtech všech prorok :

Jak žiti? Nebo jako všady i v oblastech krásy vládne hrza a nádhera spravedlnosti,

sklánjící se stejn k ervu jako ke knížeti myšlenky a dosypávající hvzdami jako graná-

tovým pískem nerovné misky vah do vné rovnováhy, nikdy neporušené, vždy v stejném

napjetí držící kosmos. Každý trhá z rozkošného ovoce krásy na tch vtvích, k nimž do-

rostl svým duchovým vzrstem
;

nad sebou ležící svtelné galerie její odpovídají hierarchii

duch.
Ale vždy, ve všech svých projevech sleduje krása daleký svj cíl: spojovati duchy

mocným vidním zem a skutenosti bohatší nežli je každá skutenost zem; jako šalmaj

pastýova svádti mystická stáda, rozptýlená na horách, do vyšších poloh, na svtelnjší,

vonnjší, léivjší trávníky prahor. V každém vítzném pohledu našich zrak je radost

milion, kteí pro nás dobývali svta barev a tvar, vznešeného úsmvu kvt a hvzd.
Co bylo jednou dobyto, zstává dobyto pro vky. Každý peníz zúroen, je schopen prom-
niti se vností ve všechno zlato zem. Ani jeden mocný pohled, který uzel svt v nové

nádhee a pravd, neztrácí a neruší se v tisíciletích; každý vtluje se ve své dob v in,

zahoí slovem, polibkem, proroctvím; ale i výitkou, bolestí a horkým pocitem zápasu, vede-

ného duchy ve všech svtech. Výtžek ze všech polí krásy je daní, kterou odvádí za msta
života naše hvzda, poplatná vnosti. —

Jako plameny tanící nad skrytými poklady zem ukazuje nám krása na místa, kde ješt
máme hledati. Když rozdluje a rozpaluje k boji vášnivost duch, má na zeteli vysoká

a slavná spojení, ležící jako tere v dálkách, kam nedoletí šípy ani nejodvážnjších pohled.

Její úsmv je jako široký, záhadný úsmv moe, nebezpený osamlému plavci; a její posel-

ství je jako mystické psaní vesmíru, zapeetné hvzdami, které nerozlomí ani etherná ruka

nejmocnjšího z duch, ale které jednou bude pede všemi oteveno. Miliony srdcí bijí ve

služb krásy jako tkalcovské lunky na stav života: miliony srdcí miliony úder v nepe-
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tržitém pracovním dni pínými nitmi lásky touží spojití osnovu, roztrženou na poátku
as. A marn tepá každé srdce, které se vymklo z její práce sjednocující, lunek s nití

petrženou, nadarmo umdlévající duchové ruce. —
Jako slunce pi stoupání dne, opouští i krása zdánliv místa, kde jednou stála. Ale kdo

pochopil její tajemství, ví, že je nehybná jako slunce, v oslujícím vítzném smíchu se radu-

jící ze svt, které oživuje.

Dokud ped našimi zraky jako mystická vegetace vyšlehuje krása vcí, vždy nová a úžas

vzbuzující, je to znamením, že jdeme správnou cestou. Stromy, kvty, prameny i obzory

vracejí nám ve svém lesku zá naší duše, svítící tím ohnivji, ím blíže pichází k svému
cíli. Ptáci pozdravují nás jako bratí, naznaujíce svým letem sladkost a lehkost našeho

letu. Celé stvoení, jehož složitost a zmatek nás znepokojoval, tiší se ped námi jako chao-

tické vlnní sil v den tvrí a ukládá se ped naší duchovou plavbou v jasný, zrcadelný

pohyb proudu. Povinnost jeví se nám s ostrostí geniální inspirace, jednání naše nabývá

naprosté pesnosti funkce, vykonávané zjasnlým instinktem. Vidíme ze všech stran najednou,

duchov, složit i pehledn; jdeme smrem vývoje; každý okamžik vysvtluje nám záhady

staletí; všechno si odpovídá v nádherných perspektivách zákona; opojení plnosti životní,

pekypujícího bohatství, dává nám okoušeti pedtuchu svobody, po níž neseme všichni žíze
ve svém srdci.

Ale jakmile se vci ped našimi zraky ponou rozpadávati v chaos, bez zákona a rythmu

(by i byl sebe tragitjší v duších, jimž spravedlností jest pedurena dráha bolesti), je to

znamením, že jsme zbloudili z cesty a že jdeme v bažinatá místa rozkladu, která budou
tisíciletí ekati na svou vegetaci a snad se jí ani nedokají v trvání této zem. Jako poru-

šené zrcadlo, kde slepé ruce odlouply stíbrný povlak, píroda ztrácí schopnost odrážeti

tahy naší duchové tváe. Zmatky a protiklady, navzájem se ubíjející v nicotu, prozrazují

nám, že njaká skvrna leží na našem vnitním zraku. Ztratili jsme úbžný bod všech

perspektiv krásy; nco se stalo, co se nemlo státi; náš pomr k životu zem se porušil.

Byla to bolest, která nemla býti vyvolána z temných doupat viny? Byla to láska, která

nemla býti odmítnuta, když picházela pokorn — královna! — a která te pustila ohe
kolem sebe, jako knížata na své jízd nepátelským územím? Byla to pravda, na kterou

jsme zapomnli, jako na svíci, rozsvícenou u lože a pevrhnutou v píliš vášnivém snu

a hle! te zapálila nám dm nad hlavou? . . . Spali jsme píliš dlouho a opozdili se

cestami vk? Ztratili jsme bratrský zástup postupujících a bloudíme po utichlých bojištích,

kde jen lané myšlenky krouží kolem našich hlav, jako stíny dravc následujících za tábo-

rem? Zúastnili jsme se svým mlením viny, které se dopouštjí mocní na tisících beze-

jmenných? Pracovali jsme snad nevdomky proti dnchovému spojení? . . . Krása zmizela.

Duchovní zrak náš oslepl, ruce, vrážející do sebe ve tm, ztratily schopnost díla. Umní je

pro nás v tomto stavu ztraceno. Nebo vidti mocn a tvoiti je jedno a totéž. Mystický

zahradník neuvádí do svých vnitních zahrad tch, kteí pozbyli síly v nich pracovati.

Ale práce, již vykonává umní, je touž prací, k níž smuje veškerý život zem. Je to

pokraování tvrího díla, které položilo hvzdy jako základní kameny své stavby a obraz-

nost jako most mezi svty viditelnými a neviditelnými. Nemže tedy býti umní proti životu.

Ani umní hrzy, ani umní, které oživuje soumraná místa mezi dnem a nocí. Nebo umní
jako život je vláda zákona nad chaosem, e, která pro vky formuje, linie, která ohraniuje

ješt dále nežli píroda, barva, která dává tušiti slávu jiter, zapálených jiným sluncem nežli

je naše, hudba, která i z úpní vichíc, z hukotu vln, z kvílení a jásotu zvíat osvobozuje

svtelná chvní vznešených ton a dovede je spojití tak mocn, že jako zaklinai slova

pronikají až ve svt duch a z jeho hlubin kísí vzlykot istých bytostí, posud nenaroze-

ných. Nebo v umní ohlašují se tvary života posud nevtlené. Proti životu však je nmota,
teba byla vyjádena vky trvajícím deštm slov a teba by její ticho bylo mlením celých

biblioték; slepota, teba by ve všechnu ržovost ervánk, zadrženou v prohloubených dlaních

veer, namáela své šttce a nechávala z nich kapati slunce jako krpje tekutého

zlata; hluchota, teba by jako vichice se vysilovala, aby rozehrála gigantské klaviatury moí-

Nmota, slepota a hluchota však jsou proti životu, ponvadž petrhávají souvislost mezi

bytostmi a ruší tak dílo duchového spojení, smysl krásy.

V tchto místech není vnitního rozdílu mezi jednotlivými formami lidského úsilí. Misti

vdy jsou zde práv tak umlci, jako geniové inu a srdce, dobyvatelé a svtci a všichni

nesíslní, kteí pracují s nimi o spoleném díle spojení duch. Všechny vede krása, vždy
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unikající v kruté milostné he, vždy pronásledovaná obrazností. Onou obrazností, bez níž

nebylo žádného objevu na zemi a jejíž lod pijíždly k bílým mysm nových pevnin o sta-

letí díve, nežli lod zroubené ze železa a deva; která pi pohledu na jaro slyší šveholení

tisíce jar, v písni ženc hudbu zrajících polí hvzdných a v kráse ženy pozdravuje lásku

skvoucích bratrských bytostí, vystupujících z vk; obrazností, která vytvoila pojem všemo-

houcnosti v hluboké intuici duchové podstaty života a která z vdnosti za okamžik exta-

tického uzení cíle rozjasuje celý kosmos jako úsmv, zapomíná na tisícileté rány milion

srdcí i na smrt, kterou živí nesmjí milovati, teba by více spojovala nežli život.

Celý tajemný svt, jenž je v nás vyjáden, jenž nebude vyjáden ani adami souhvzdí
v tisíci zemích, jehož šíi a slávu netuší ani snní nejodvážnjší, zachvívá se v nás pi
každém blesknutí tvrího polibku, jako by zas jedno pouto mystické kletby se pelomilo a zase

úže k sob se piblížila rozpjatá náru duch, toužících po spojení a vysvobození. A tímto

dojmem psobí všechna velká díla lovka na zemi.

Otokar Bezina.
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H. BÓTTINGER.

U MLÝN. — V

PODVEER.
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A. KALVODA
U RYBNÍKA.
~

STARÝ.

ZÁMEK, zzz:
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A. KALVODA.
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H NA MARN.
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PODOBIZNA
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S tylistických perel
V. MRŠTÍKOVÝCH NIT

DRUHÁ. (Vybrány všecky z je-

ho lánku o Juliu Zeyerovi.)

„Ostatn v daleké minu-
losti mnohý z nás ni á lec-

cos za lubem, co by rád
smazal dnes" ^(Lumír, str.

82, I. sloupec).

jaký nesmysl grammatický

i slohový ! Dopustit se ho’gym-

nasista ve školním úkolu, do-

stane špatnou tídu — a zde

tak píše spisovatel, který chce

být nejvyšším estetickým a li-

terárním soudcem v národ!
Není pochyby, p. Mrští k ne-

zná smyslu slov, jichž užívá:

neví, co znamená „mí ti za

lubem 11
. Spletl si jako malý

školák slova a pojmy 1 u b

a vrub: jen tak se dá vy-

svtlit toto monstrum.
*

„Do jedné šachty házel

mrtvoly skolené jedním
švihnutím svého f 1 e u-

retu (t., str. 82 a 83).

A zase nesmysl! Pan Mrš-

tík psal by rád jiskrn, hrav
a smle, rád by tanil styli-

stický kankán. Ale má na to

tžké boty a smšn zakopne
a padne, když se nejkrásnji

rozbhl. Slovo fleuret se mu
líbí, má takový chladný žár,

nuže, sem s ním ! A opravdu,

krásná zbra, ale musí s e

znát. A p. Mrštík ji v život
sotva vidl, jinak by vdl, že

fleuret je bodná zbra a ne

sená a že se fleuretem n e-

švihá, chce-li se nkdo sko-

lit. Vdl by také, že jedním
bodnutím fleuretem neskolí ani

nejvtší šermí víc než jednoho

protivníka a byl by si odpu-

stil stylistické dryánictví o

šacht mrtvol.

Obraz, pirovnání, metafora

jsou výborné prostedky styli-

stické názornosti, ale za jedné

podmínky : že situaci vysvt-
lují a ne zatemují. To zna-

mená: musím znát dokoná-
1 e ten kus hmotného svta,

z nhož beru obraz pro svty

HBHH

S. SUCHARDA.
ETTULA.

~
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a pochody duševní —
•

jinak zmatu a zavedu

tenáe, místo abych ho povznesl a osvítil.

*

„Teštily tenkrát i vtší hlavy, než jsou

naše, ve jménu tétéž mnohoslibné
fixní i d e j e“ (i, str. 82, 1. sloupec).

Jak jalov myšleno, jak neesky napsáno !

Hlava teští snem, horekou, pipusme i, že

teští ideou, aie ve jménu ideje te-
štit? Ve jménu ideje dá se sice soudit a

odsuzovat — ale teštit?

Jaký prázdný, hrkotavý mlýn slov a ped-
stav !

—
*

„Zahalen v obláky svých ciga-
ret! zdál se (Zeyer) plynou ti ven ze

zakletého toho kruhu denních zvyklostí . .

(str. 82, 2. sloupec).

Za jakou falešnou elegancí honí se tu p.

Mrštík ! Samá štuka, šatné devo, které je

nateno, aby dlalo dojem bronzu. A pi tom
jak nejasné, neúelné, navzájem se potírající

figury.

Pedstavte si jen trochu ty cizí, protivné

si cáry, jež tu sešívá p. Mrštík.

Je jakýsi „zaarovaný kruh“ — že den-

ních zvyklostí je už kontradikce a nejapnost,

ale sít. A v tomto kruhu stojí Zeyer, kouí
cigaretty a v jich dýmu „zdá se plynouti

ve n .

Jaká kavárenská mystika!

Starý chrámový a církevní obraz íká, že

„v oblácích kadidla zdála se plynout

modlitba k nebesm". Obraz starý, prosto-

duchý, ddovský, ale dobrý, správných vnit-

ních proporcí. A tento obraz, který vzel
v nejasném otisku nkde v temném kout
mozku p. Mrštíkova, pešil na hoejší pestrou

a pustou maškaru. Zde plyne modlitba, tedy

nco nehmotného, u p. Mrštíka plyne živý
lovk, hmotný lovk... Cítíte,

v em je nemožnost a nevkus jeho surro-

gatu ?

A ta eština : plynouti ven!
*

„S tím rozdílem, že v život pece aspo
obas síla jeho propukla ven..." (str. 58,

2 sloupec).

„Co v sob našel a co v lidech hledal,

mocnou rukou vychváceno bylo z temnoty
na svtlo ven ..." (str. 46, 2. sloupec).

Jaká líbezná eština, jak ryži a správná!

„Vychváceno" tomuto bohatýrskému násilníku

slova nestaí, „ z temnoty na svtlo" —- ani

to ne — musí stj co stj udat svoje nedo-

vtipn dsledné „ven"! Ven, ven! Te-

prve nyní je spokojen. Te už není možná
mýlka

!

Kdyby tak pekládal z nminy okresní

šikovatel úední vyhlášku nebo agent skládal

tak inserát, nedivil bych se. Ale spisovatel?

A nota bene spisovatel žijící na Morav,
mezi lidem jazykov bezúhonným?
eský duch, eský cit, ten prý musí vést

spisovatele, bez národního cítní není prý

literatury atd., tak hlomozí stále známou pí-

snikou p. Mrštíkv- novináský buben.

Škoda, že jen hlomozí.

*

„Aie i když mrtvý byl a bránit se nemže
ani tím, že dosud je (!), zrovna tak jako za

jeho pítomnosti a minulosti hledl se lite-

rární historii i do budoucnosti našuškati
skreslený obraz Zeyerv v pevné na-

dji . . .“ (str.' 57).

Našuškati — obraz je výborn e-
eno. A aby tená, i kdyby chtl, nemohl
peskoit, nýbrž stj co stj musil o nj
padnout, navalil p. Mrštík v známé úsluž-

nosti ped nj ješt jednu kládu, pídavné
jméno skreslený . . ., aby jen nemohlo
vzniknout nedorozumní a každý vidl, že

tu bží opravdu o hmotný obraz, o barvu

a plátno

!

A což zaátek té vty! Jak je to krásn
a jasn lenno, jak rytmicky stavno, jak

hrav, tanen a lehce vysloveno!

*

. netrpl na sob žádné píhany a ja-

kéhokoliv koloritu stran" (46, 2. sloupec).

Jaký stylistický Kolumbus! Posud psali

všichni chudátí spisovatelé jen o barv
stran a kolorit vyhražovali obmezenecky
obrazm nebo v peneseném smyslu bás-
ním a dílm literárním.

*

Stylistická paleta p. Mrštíkova hoí vbec
neukrotitelným bohatstvím výrazu a zavádí

tím autora k takovým roztomilostem

:

„I ten ml v žilách pímsek takové cizo-
plemenné rasy" (str. 45).

„Cizoplemenná rasa" je tak moude za-

spáno jako „bílý bloch" nebo „erný er-
noch". Odborn se tomu íká pieonasmus a

stihá všemi stylistiky, co svt svtem stojí,

jako smšnost a nevkus.

*

„Stojí nyní za studium, kde pravá bída

zaala, kde je ten kloub, o který se pyšná

ta ratolest zlomila" (str. 95, 1, sloupec).

Co to je? Nesmysl — 'nebo odborné sa-

daské a ovocnáské pirovnání ? Ale i pak
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mohla by se ratolest zlomit jen v kloub,
ale ne o kloub!

*
Stylisticky zvláš velkolepá je vta na str.

47, kterou prozatím uzavírám tento výbor:

„On sám suverén, suverénn se i k tomu
odnášel, to jest nijak". ..

To je tak vtipné, jako byste ekli: on sám
suverén, suverénn i pracoval, to jest le-

nošil.

Populárn se tomu íká: mluvit, aby e
nestála.

Chci-li íci, že se vbec „neodnášel", ne-

zanu vykládat, že se odnášel a jak se od-

nášel.

Chci-li íci, že mrzlo, nezanu vykládat, že

hoelo a jak hoelo.

A ten koketní pedantismus „odnášeti se“,

který voní celou filosofickou a právnickou fa-
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kultou dohromady, jak ten sluší autoru Santy

Lucie !

Jadrný stylista ekl by inisto celého hoej-

šího brimboria prost : Zeyer suverénn ne-

dbal toho všeho.

Ovšem to by nebyl styl, alespo ne podle

p. Mrštíka. Nebo on je z précieusních duch,
kteí nedovedou íci rovnou vod voda a ohni

ohe a kteí, chtjí-li pivést tenáe z Prahy

do Tábora, jdou s ním nejprve na Pod-

mokíí.
*

Poznámka pro domo. — Nedomýšlím
se, že tuto polemiku vyhrávám ped tím,

emu se u nás íká literární veejnost. Kdy-

bych ml ten pocit, byl bych jím hned poután

a ochromován, ztratil bych celou svoji trans-

cendentní veselost srdce a odhodil bych asi

péro v polovici práce: jsem hluboce pe-
svden, že každá dobrá vc musí podleh-

nout ped tímto hluchým a slepým tribunálem

a že se pozná neomyln po tom, že se jí naši

kulturní barbai vysmjí.

Nedomýšlím se zejména, že p. Mrštík bude
mými dvody poražen nebo vbec poškozen.

Ne proto, že nejsou strašné — jsou strašné

a staily by, ne-li zabít, alespo na dlouhou

dobu odzbrojit spisovatele v zemi, která má
zárodky literární kultury - ale tou nejsou
dnešní Cechy.

U nás bude se to všecko zdát lapalií a

bagatellou, a snad jen pt, snad deset lidí

pochopí celý strašný dosah mých fakt. Snad
deset, snad dvacet lidí strne nad tím, že

tak mže psát spisovatel, který má v širo-

kých kruzích povst nejlepšího mladého sty-

listy. Snad nkolik lidí, jež spoteš na prstech

svých rukou, pochopí, že tu nebží o nic

vnjšího, o žádnou „formu", o žádná „slo-

víka", ale o sám psychický základ bytosti

a díla — nebo domyslili strašný zákon je-

dnoty stylu a lovka a vdí, že se tu chy-

tila sama povaha, mysl, srdce a nervy lo-
vka, jeho nejvlastnjší já. A snad tch pt
lidí zeptá se také : jakou cenu má to, co

autor myslí a hlásá, když to nedovede ani
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sám sob uvdomit, sformovat, postavit na

nohy? A snad eknou i k sob: je to všecko

opravdu možno v zemi, kde je literární kul-

tura? Je možno v takové zemi, aby se ta-

kovému lánku tleskalo, aby byl otiskován

jinými asopisy? Ti, kdo jej otiskovali, etli

jej pece
:

jak je možno, že nevidli ty ne-

smysly, jalovosti a tuposti, že je nebodly

zrovna do oí, jak rozeveli listy a zaali

íst ?

Ale to je všecko. Veliká literární hromada,

literární gros, literární obec nepochopí z toho

nic, než píležitost ke klepu a plaisiru. Ne-
bo opravdu: není u nás literární' kultury.

Není dvou initel, kteí ji tvoí : tch, kdo
tou, kdo umí íst — a tch, kdo píší, kdo
u m i psát. V Cechách až na nkolik výjimek

a osamocených zjev, opakuji, není ani

jednch ani druhých — a tím také není li-

terární kultury, ponvadž jednotlivci nejsou

ješt spolenost.

Není tená, jsou jen hltouni potištného
papíru. Není tená, nebo dlouho a sou-

stavn ubíjeli a otupovali jich vnímavost.

Chrlili do nich spousty potištného papíru

— ím byl potištn, bylo vedlejší. Štrk
prázdných slov, nevkus a jalovost slátaná vy-

loženou slohovou nemohoucností, fráze, které

dosloužily jinde již i v novinách a jež u nás

jen nov nateli a pešili, odpadky, které

jinde smetají se stolu literatury a nesbírají

— všecko, všecko bylo dobré, nebo slou-

žilo k tomu, aby zabilo tenáe a vychovalo

hltouna tisku. To vzácné labužnic tví du-

ševní', ten rozkošný epikureism ducha,
kterému se jinde íká tení, je u nás

skoro neznámý. Zeny, spoleenské dámy,
které v jiných zemích ve svých salonech byly

pstounkami literární kultury, u nás skoro

netou . . . Kolik jste nalezli salon, spole-
ností, kroužk, v nichž se te s pietou, po-

zorností a radostí nahlas krásná báse nebo
essay nebo kapitola z románu? Naleznete

u nás vbec úctu k mluvenému a tenému
slovu? Naleznete nkde radost z krásné

vty? Projede divadlem záchvv rozkoše,
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když s jevišt náhodou snese se do diváctva

krásná, pln znící, dobe tvoená vta? Nebo
rozkašle se celý parterre jakoby jej omrazil

ledový prvan ? Není to, eho si žádá obe-

censtvo, jen nejnuznjší, kupecky struná a

šedivá prosa, která informuje o situaci s nej-

menší ztrátou asu — asi jako telegramm

z bursy? A naši eníci — slyšeli jste nkdy
s jakou pietou t i mluví a s jakou pietou

se jim naslouchá? A kde se má vzít úcta

k psanému a tištnému slovu, když jí není

k mluvenému?
Na by psali naši spisovatelé, na by

pracovali na vt nebo na odstavci, když

nikdo toho nerozezná, neocení, nepotrestá?

Na psát, když staí klížit, lepit, sešívat,

látat z hotových hadr obnošených noviná-

ských frází ? A když se to zdá pak ješt

bohatší než pvodní umlecká práce, pon-
vadž je to pestejší — alespo našim soi-

disant kritikm a znalcm? Na hrát na

housle, když dostaí tlouci na buben a když

ten obstará lépe všecko, eho se mže do-

sáhnouti
:
pozornost a všecko to ostatní, je

to i lacinjší i výnosnjší. Na tvoit, když

se lépe pochodí s literárním vetešnictvím a

obchodem odloženými šaty? —
Tedy : ne dnešk u, ne pro nj, ale pro

zítek psal jsem tyto kapitoly. Vím, že

dnešku je cizí a daleký i motiv mého inu:

mj zapálený hnv, moje mstné rozhorlení

docela prosté vší osobní stránky, ryzí msta
za vc a ne msta osobní. Nebo p. Mrštík

má pravdu, když na konci své polemiky ve

„ Slov “ ujišuje s podivením a rozhorlením,

že se mne vbec nedotknul. Ano, mne se

nedotknul, mne neurazil, mn neublížil — ale

h, tisíckrát h — urazil božstva,
jimž sloužím a kterým, myln jsem
myslil, že slouží i on A to je, co ne-

odpouštím, to je, za co se mstím.

Redakce „Slova 11 myslí, že odpraví mj
lánek, nazve-li jej pomstychtivým a namlu-

ví-li svým tenám, že byl objednán redakcí

Volných Smr. Druhé je lež, nízká a k tomu

nejapná lež, ale k prvnímu se znám ote-

ven. Ano hnvem a mstou by! nesen mj
lánek první i dnešní. Nebojím se ani toho

pojmu, ani toho slova. Duch tak celou struk-

turou své povahy kesanský jako Rus kin

vidí sám úpadek a samu mrtvolnost dnešní

doby — v její neschopnosti k vášni, k roz-

horlení, k vytrvalému a promyšlenému mstní
kivd, ne osobních, ale veejných a obecných.

Ano, mstil jsem se.

Mám tu vykládat, kolik bolesti mne stála

má msta? (Nebo jsem miloval kdysi Mrštíka

a dlouho se mi nechtlo, louit se s ním.)

Ale to je mé privatissimum a nikomu není nic

po nm.
Z našeho pomru jen tolik, kolik teba

k pochopení situace.

Vážil jsem si Mrštíka hlavn pro jeho n á-

zory o stylu, jež projevil nejplnji v star-

ším jednom lánku literárním a v nichž stál

v celku na stanovisku Flaubertov a pijímal

jeho nauku, totiž: že styl není nic vnjšího,

žádná „forma 11

,
žádná otázka techniky a

machy, ale sám základ, sama podstata a by-

tost literárního díla; že styl je nejbezpe-
njší kriterium vnitní pravdy a poctivosti

autorovy; že to, co se nedovedlo vyhránit

v istý, plný, zákonný styl, bylo churavé,

zmatené, rozpoltné už v nitru spisovatelov

;

že lež, poloviatost a vnitní mdloba pro-

zradí se, jak autor ústa oteve, kolísavým a

pomateným rytmem, falešnou intonací, smytým
reliefem, necharakterním výrazem a pednesem,
prázdnými nebo hybridními figurami; že co

nestojí pevn a pružn na nohou v autorov
mysli, potácí se i v jeho vtách

;
že spád a dech

jich je nesen jeho srdcem, nervy, krví, vším

rytmem jeho života a nemže lhát; že dlit

v „obsah 11 a „formu 11

je blud a konvence,

ponvadž literární dílo jest organická jed-

nota. —
Ztrnul jsem, když se mi náhodou dostal

do rukou jeho lánek o Zeyerovi posledního

data: jak hybridn, zrdn, jak bez rytmu

a tepny bylo to napsáno! Ale víc: jaký byl

styl kolísavý, obojetný a pustý — práv ta-

kový byl život ducha a srdce pod ním.

Jedním dechem velebil tu p. Mrštík Zeyera

za jeho absolutnost, za jeho naprosté opo-

vrhování každou koncessí a každým kompro-

missenr — a týmž dechem odvolával svoji

minulost intransigeanta a hlásal literární

opportunismus, ohledy na to, že je nás málo

atd. — vyložený a nevybíravý opportunismus,

opakuju.

A ekl jsem si: ano, zákon našich
nkdy spolených, starých boh
platí ješt. A mstil jsem je.

Napsal jsem svj lánek „Styl a lovk 11

a myslil jsem, že to staí. Myslil jsem, že

mluvím ješt k starému Mrštíkovi a že po-

chopí, o co tu bží. Ale mýlil jsem se: p.

Mrštík na konci své repliky ve „Slov 11

(.

8, str. 77) míní, to že nic není — jen „slo-

víko, styl
11

. K tomu došel on, nkdejší vy-

znava Flaubertúv!

A vidím : starý Mrštík je mrtev, k nevzkí-

šení mrtev.
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Ale nový Mrštík je mn lhostejný, zcela

lhostejný, a pesvdovat tohoto nového

Mrštika mn ani nenapadá.

Nezáleží mi ani na tom, pesvdit dnešek.

Vím, že takto inspirovanou mstu moji vbec
nepochopí, že mluvím k nmu jazykem cizím

0 vcech mu cizích. A tak psal jsem tyto

kapitoly pro zítek.

Nebo generace zítka, generace o p r a vdu
mladá, pijde, musí pijít, nemáme-li za-

hynout v malodušném literárním kramáství

dneška. A nebude-li tu za pt let, bude za

deset, a nebude-li za deset, bude za dvacet

— ale jednou pijde.

A pak bda kupcm v chrám!
Její isté, silné a jemné smysly nesnesou

látání a matení protivných sfér života a svta,

s hnusem odvrátí se od hybridních nestvr
a vší strakaté jalovosti a prázdnoty, mžikem
rozpozná padlek od jádra.

Její obraznost ím širší a bohatší, tím bude

1 pesnjší a úzkostlivé poctivosti, která zná

a ctí vnitní hodnoty a vztahy pojm a slov

a nedovolí jich porušovat a pevracet nemy-
slivosti a nevkusu.

V takovém stylu, jaký jsem tu dnes pibil,

vycítí okamžit, co v nm skuten jest: útok

na zdraví a krásu všeho života jazykového

a literárního.

Ona ospravedlní mj hnv i moji mstu.

V její istý neporušený soud skládám s klid-

ným svdomím svoji pi.

20./21. II. 1902.

F. X. SALDA.

Z PRÁVY A POZNÁMKY. ^ZZZZ
VÝSTAVA PRACÍ AL. KALVODY OTE-

vena v Novomstských sálech ve Vodikov
ulici od 16. února do 10. bezna 1902.

V POSLEDNÍ SOUTŽI VÍDESKÉHO
„Hoftiteltaxfondu“ z prosince 1901 vypsané,
na zaízení jídelny, bureau, na estnou cenu
pro dostihy a estnou cenu pro stelce, ud-
leny byly vesms jen druhé a tetí ceny.
V soutži na estnou cenu pro stelce ud-
lena byla II. cena v obnosu 800 K sochai
L. Šalounovi v Praze.

V Vlil. AD POPULÁRNÍCH PEDNÁ-
šek eské university v Praze pednáší p. Dr. B.

Matjka „O vývoji umní sochaského' 1 ve
dnech 7., 14., 21., 28. února a 7. 14. bezna
v sále sv. Václavské záložny. — V šesti

veerech pedvádí populárn pan pednáše
sochaství od Egypan až po dobu moderní.

HENRY DE GROUX. UDÁLOSTÍ ZIMNÍ
saisony v Paíži byla hromadná výstava sta

a ticeti ty prací Henriho de Groux v ga-

lerii Georges Petit, kterou se širšímu obe-

censtvu uvedl umlec v prvním rozbhu a varu

veliké tvrí síly, ctný a milovaný už dávno
užším kruhem zasvcenc. Dílo Henryho de

Groux
j
d e svými a novými drahami, lépe

eeno: letí novými drahami. Nebo veliká,

nekonvenní a nespoutaná visionáská síla,

která unáší všecko jako vítr, hrza vášnivé

inspirace a dsivá pravda snu pravdivého

jako život a zhuštnjšího než on vyznauje
v první ad tyto práce. Nkteré obrazy

jsou malované bouky citu a obraznosti,

horeky vášn a života, plné pathosu a bo-

lesti, iniprovisace hrdinských epopejí, apo-

kalyptický vír zjevení. Vtšinu sujet bere

Henry de Groux z veiikých legend minu-
losti, ze svtových djin a náboženských
epos — z antického mythu, z Nibelung,
života Kristova, Napoleonova nebo Caesarova,

z Božské Komedie a j. Ale proto nejsou

obrazy jeho niím mén než illustracemi

k svtové kronice: nic nevykládají, nic ne-

parafrasují, tvoí podivnou a velikou du-

chovou mocí, jasnovidnou intuicí veliké, dávno
zhaslé duše, vyvolávají je z hrob, za-

žehují je požárem krve, bolesti a hrzy.
Henry de Groux básní psychologii velikých

a rozvrácených duší jako básní hudebník
symfonii: takoví jsou jeho Dante, Caesar,

Hamlet, Richard Wagner, Baudelaire, Ludvík II.

Bavorský. Jeho obrazy jsou v prvni ad
zjevení ze tmy hrzy a vnosti. Teba
malíský talent a vlastnosti formáln a tech-

nické nejsou všude vyrovnány a hotovy,

jedno stojí pece povýšeno nad každou dis-

kussi: celkový duch, veliký vítr srdce a obraz-

nosti, který nese toto umní, poctivé, vášnivé,

neumlkované a živelné. Ke katalogu napsal

výstižnou pedmluvu kritik Arsene Alexandre.

KATE GREENAWAYOVÁ ZEM. V LISTOP.
1901 v Hampstead u Lond. Význam K Greena-
wayové v rozvoji anglické uml. knihy dtské je

veliký. Její místo je hned vedle Caldecotta,

ne pod ním, spíše nad ním Kreslíka p-
vodní, dokonalá, pesná, podrobná a ostrá

vidla dít neobyejn graciésn, bohat a jí-

mav, ale pi tom v první ad pravdiv
a realisticky individuáln, bez šablonovitého
optimismu, laciného idealismu, fádní konvence
a falešné pohádkovitosti, které jsou, jak pi-
loženo, zvlášt snadným a blízkým nebez-
peím tohoto druhu tvorby. Její dtský svt
a vk má svoje starosti, trudy, hoe, oprav-
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dovost a sobectví, epiku a dramatiku —
teba bylo všecko prosvíceno lehkým a ra-

dostným svtlem kouzelné naivnosti, jakou

je to podáno, a pitlumeno tichým, laskavým,

pozdji trochu unaveným úsmvem. Velikou

úlohu hraje vjejích kresbách krajina. Její krajina

je nkdy japonisovaná, ale vždycky rajská,

necivilisovaná, beze všech technických a lidu-

milných vymožeností doby jako železnic, tu-

nel, viadukt, širokých silnic atd. ale pes
to hluboce a v jáde, charakteristicky anglická,

svlažovaná malými živými potoky, pe-
klenutými devnými ' lávkami, s mkkými
travnatými pahorky, s ním, co pipomíná
nhu pastevc a stád. Kate Greenawayová
je kreslíka „zem víl“, jak ekl Ruskin,

tebas ta „arovná zem, již pro vás tvoí,

není nad oblohou ani pod moem,
ale blízko vás, dokonce u vašich

dveí. Ukazuje vám jen, jak ji vi-

dti a jak ji milovati." Poslední

vtu vyjímám z Ruskinovy knihy

The Art of England, pedná-
šek konaných v Oxford r. 1883,

jejíž tvrtá kapitola je vnována
dtem v umní a rozvoji dtského
umní a je plna sladké a laskavé

moudrosti, s kterou seznámiti se

bylo by zvlášt u nás na ase.

UMNÍ VE ŠKOLE. PKNÉHO
podniku umlecké popularisace

podjaly se dv nakladatelské firmy

lipské, B. H. Teubner a R. Voigt-

lander : opatit do škol konen
umlecky cenné a pi tom laciné

obrazy, které by mluvily
j e n

k dtským oím a dtskému srdci

a pouze tvarovou a barevnou

svojí eí a probouzely v nich

lehce, pouhým trvalým a laskavým
dotykem a pítomností, bez prostednictví

písma a výkladu, umlecký cit a smysl. Posud
byl obraz ve škole jen pomckou pamti,
znázornním njaké nauky (pírodopisné,

djepisné atd ). Zde puštna je poprvé tato

literární výchova se zetele a to naprosto.

Jsou to ryzí a c e 1 é o b r a z y, bez kaž-

dého textu, a ne illustrace k zempisu, d-
jepisu nebo národnímu hospodáství. Jsou to

barevné litografie, tištné z kamene pod

dozorem svých autoru, a provedené v barevné

škále, odpovídající prostoru velké školní

svtnice. Pední nmetí umlci pracují na

tomto díle, jež je rozpoteno na více než

sto ísel, z nichž asi dvacet už vyšlo. Cena
je nepatrná (nkolik marek). Nmci ped-
stihli na tomto poli i Angliany, kteí mají
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dva spolky sloužící podobným úelm ( „ Fit-

zroy Society" a „Art for Schools Associ-

ation"), jichž publikace, nehledíc ani k tomu,

že bývají dražší, jsou vtšinou jen foto-

chemické a z vtšiny také pisluhují ješt

staré literární paedagogice.

ITERATURA.
~

JOHNA RUSKINA VÝKLADY O UMNÍ.
Peložil V. A. Jung. Laichterova Výboru

nejlepších spis pouných kniha XV. Stran

160. Cena K 2 10. eský peklad Ruskino-

vých „Lectures on art“, konaných r. 1870

poslucham university Oxfordské. Sáhnuto

tu šastnou rukou práv po díle, které je

zpsobilé, uvésti výborn ve studium ce-

lého apoštola krásy a radosti života: kniha

má pevnjší plán a prhlednjší stavbu než

jiná jeho dila, složitjší, širší a vášnivjší,

a podává jasn a pehledn na malé ploše

všecky hlavní rysy politické, éthické, um-
lecké i výtvarné nauky Ruskinovy. Stylisace

nkterých kapitol je zvlášt plná, svtlá

a pesná, a zdá se mi, že pozdji nevystoupli

již Ruskin nad ni : takovou definitivní formu

nalezly tu zejména jeho názory o éthice um-
lecké tvorby (pednáška tetí). Kniha mže
zpsobit mnoho dobra, zvlášt u nás, kde

všichni skoro, aniž o tom víme, žijeme ješt

z ryze dialektických a formálných estetických

nauk nmeckých, Hegelových a Herbartových.

Ruskin je v prvni ad ne theoretik, ale

mudec života. Niím není mén než papí-

rovým kathedrovým esthetikem, který myslí,

že rozešil všecko, stvoil-li novou odbornou

terminologii. Ty staré bžné terminy kritické

jako realismus, naturalismus a t. d.,

kterých užívá se u nás tak mlce, nudn,
prázdn a pedanticky jako konvence pro

nemyslivou pohodlnost, jakými strašnými

a výraznými t v á e m i života a svta jsou

tu u nho! Jaký hluboký dosah, jaký plný

relief mají u nho! A kdo souhlasí i nic

s jednotlivostmi v jeho nauce, toho neupe mu
nikdo a v tom je jeho vzácná pednost, jíž

nelze dosti docenit: uí domyslit. Neví
v salonní lásku k umní. Právo na lásku,

právo obdivu a soudu musí se podle nho
díve dobýt. Jak charakteristické, že tento

estetik zaíná svoje výklady kritikou všeho

národního života a že místo nové estetické

fraseologii uí své žáky — kresb tužkou

podle velkých vybraných umleckých dl

!

Jaká krásná inná forma obdivu a soudu! —
Peklad poízen je s chvályhodnou pietou p.

Jungem. V detailech: „logeurs du Bon Dieu"

na str. 49. nejsou „hosté pána Boha", jak

se tu pekládá, nýbrž hostitelé, hostinští.
F. X. Š.

JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ANGLICKÝCH KR1-

tik italského malíství, B e r n h a r d Beren-
son, sebral sedm ze studií, uveejnných
ped tím v rzných listech, v knihu The
Study and Criticism of Italian Art
(Londýn, G. Bell & Sons), která v obrazo-

znalectví hlavn quattrocenta psobí hotovou

revoluci. Na nejvtší odpor narazí asi studie

nadepsaná „Amico di Sandro", v níž autor

nejprve vybírá skupinu obraz z druhé po-

lovice XV. vku, pipisovaných dosud ne-

sporn Filippu Lippimu, Sandru Botticellimu,

Ghirlandajovi a Filippinu Lippimu, a doka-

zuje pak velmi dkladn a pesvdiv, že

všecka tato autorství jsou klamná a nespráv-

ná. Ale na tom není dost. Tvrdí, že tato

dila náleží zvláštnímu samostatnému mistru,

jehož historické jméno je pochybné a jejž

proto kritik nazývá „pítelem Sandra Botti-

celliho". „Byl pravdpodobn o nco mladší

než Sandro a setkali se asi nejprve, když

byli oba uni Fra Filippa Lippiho." Této

konstruované osobnosti pipisuje pak kritik

(mimo jiné) autorství Madon ny a dítte
se s v. Janem v neapolském Museu (posud

uvádno za dílo Filippa Lippiho), Tobiáše
a tí archandl v turinské gallerii (po-

sud podpisován Botticellim) a Madony a

dítte v londýnské National Gallery (posud

jmenován Filippino Lippi). Týž badatel vydal

nedávno v 2. pehlédnutém vydání (týmž

nákladem) Lorenza Lotto, v nmž po-

dává také nové výsledky své „konstruktivné"

methody kritické, jak ji sám nazývá. — Z ji-

ných dobrých anglických monografií o star-

ších djinách malíství uvádíme v poslední dob
vydané: Andrea Mantegna od Maud
Cruttwellové (vedle pekladu velikého

kritického díla Nmce Paula Kristellera o témže

mistru) — Fra F i 1 i p p o Lippi od Ed-
warda C. Strutta — Piero della
Francesca odW. G. Waterse — Gior-
gione od Herb. Cooka — Pinto i-
eli i o od E. Marche P h i 1 1 i p p s a, vesms
nákladem G. Bell & Sons, kteíž nakladatelé

vedle veliké sbírky „Great Masters in Pain-

ting and Sculpture" poali vydávat i lacinou

lidovou knihovnu „Miniatue Series of Pain-

ters", illustrovaná knížka kapesního formátu

v plátné vazb 1 shilling. (Dosud vyšly

Velazquez, Fra Angelico, Burne-
J o n e s, Romney a G. F. Watts) Z "mo-
nografií o nových mistrech vyšly týmž nákla-

dem výborná kniha o Dante Gabr. Ros-
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settim od H. C. Marilliera a Hutiert
von Herkomer od A. L. Baldryho, pak

GiovanniSegantini odL. V illarih o (nákl.

T. Fisher Unwin).

Zajímavá je publikace The Wessexof
Thomas Hardy (nákl. Johna Lané). Dva
ctitelé tohoto silného, naturalisticky zabarve-

ného romanopisce anglického (íká se mu na

pevnin ne práv pípadn „anglický Zola“),

spisovatel Win dle a kreslí Edmund H.

New šli stopami román a povídek mistro-

vých a snažili se zachytit zemi i lidi.

Z moderních kreslí anglických na ped-
ním míst stojící kouzelný R. Anning Bell,

stejn silný výtvarník jako graciésní básník,

pihlásil se k vánocm nkolika vzácnými

knihami. Vypravil a illustroval Grimns
Household Tales (nakl. J. M. Dent &
Co.), dekoroval sbírku studií pí. Jamesonové
Shakespeare’ s Heroines (nakl. týž) a

Shakespearovu Tem pst (nakl. Freemantle

& Co.) — Krásn a pírun vydal celého

Shakespearea nakl. A. Constable & Co. s kres-

bami v barvách reprodukovanými od nkte-
rých znamenitých mistr anglických. Tak
„Macbetha“ illustroval E. F. Brickdale,
„Timona Athénského" Gerald Moira,
„Troila" J. D. Batten, „Cymbelina" Pat-
ten W i 1 s o n, „ Richarda III. “ Byam Shaw,
„Pohádku" H. S. Ford.

Z nepehledné skoro literatury pohádkové
a dtské stjte zde jen nejlepší: The re i gn
o f K i n g C o 1 e (nakl. J. M. Dent & Co.),

illustroval Charles Robinson; Reál
Queen’s Fairy Book (Carmen Sylva,

nakl. Newnes), ill. Harold Nelson a

Garthjones; Queen Mab’s Fairy
R e a 1 m (nakl. týž), ill. Millar, Savage,
H. Cole a j . ;

Old King Co!e’s Book
of Nursery Rhymes (nakl. Macmillan)

s barevnými illustracemi Byama S h a w a,

jedna z nekrásnjších anglických knih pro

dti, která se mže postavit vedle prací Cal-

decottových, W. Craneových a Kate Gree-
nawayové.

— tvrtý a poslední svazek díla Dutch
painters oftheNineteenth Cen tury,

(Nizozemští malíi XIX. století), vydal Max
R o o s e s, pel. F. Knowles (Londýn, Samp-
son Low, Marston & Co), vnován je mladší

generaci, v cizin málo známé. Z dvanácti

malí zde uvedených má v Evrop známjší
jméno jen Matthys Maris

;
z ostatních vnu-

cují se pozornosti zvlášt Martens, portrétista

a malí venkova; malí strom De Bock

;

malí starých nizozemských mst Wijsmuller

a krajiná Bilders. Kniha pináší adu dobrých

reprodukcí.

— Stále se množí knihy v Anglii i na

pevnin útující s pre-rafaelismem jako s uza-

venou a hotovou kapitolou výtvarné historie.

V druhém, doplnném vydání vyšly nedávno

The English Pre-Raphaelite Pain-
ters, their Associates and Succes-
sors od Percy Batea (Londýn, George

Bell & Sons). Spisovatel vypisuje strun
a pesn na základ pramen vznik bratrstva,

jeho cíle a snahy, boje i rozchod, a psobení
jeho idejí výtvarných v anglickém malíství

verejška a dneška. — Zajímavou publikací

ke kapitole pre-rafaelismu je také faksimilový

otisk asopisu, jejž si Pre-rafaelisté založili

r. 1850 k šíení svých ideí, The Germ,
po jehož krátkém život pevzal jeho úkol

jiný, stejn brzy zaniknuvší list Art and
Poetry (London, Elliot Stock). Hlavními

pispívateli byli Dante Gabriel Rossetti a sestra

jeho, básníka Christina. List je dležitý do-

kument pro historika umleckého : ukazuje,

jak mezi jednotlivými leny bratrstva rznily

se názory esthetické a filosofické až do proti-

kladu. Známý kritik W. M. Rossetti, bratr

Dantev a Christinin, posud žijící a poslední

len této zajímavé rodiny, napsal ve zvláštní

malé brošurce, stejného formátu jako list,

úvod k tomuto novému vydání.

— Svéráznému portretistovi Skotskému
z XVIII. století, Henrymu Raeburnovi,

s dostalo se krásné a definitivní monografie

\ (Londýn, W. Heinemann). Dva pední kriti-

kové anglití Walter Armstrong a R. A.

M. Stewenson, vzkísili v názorných a bo-

hatých kapitolách život nejen mistrv, ale

celého skotského svta, s nímž a v nmž
žil. Raeburn byl tvrdá, uzavená hlava, která

pracovala po svém a stojí osamocena v roz-

voji souasné tvorby anglické a stává se

práv tím pedchdcem pro století XIX.

V knize ukazuje se, jak methodou malískou
blížil se Raeburn nejspíše Velasquezovi

a Rembrandtovi, zvlášt ve zpsobu, jakým
zacházel se svtlem. Kniha reprodukuje vzorn
adu nejlepších portrét tohoto skotského
mistra.

— V krásné a pomrn levné „Rochester-
Edition" spis Dickensových vyšly dva
svazky „Barnaby Rudge“ s rozkošnými péro-

kresbami Beatrice Alcockové (Londýn,

Methuen & Co). Každý svazek opaten lite-

rárn-historickým úvodem a poznámkami.

— The Conoisseur („Znatel") je název
nového angl. msíníku výtvarného, jenž se
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formátem i cenou shoduje se „Studiem", je

však vnován starému umní, jeho sbratelství

a znalectví. Obálka od Byam Shawa. V prvním

ísle pílohy a reprodukce z Gainsborougha,

Reynoldse, Velasqueza, van Dycka, Rem-
brandta, Turnéra a j.

— Ve sbírce barevných litografií urených
anglické škole, t. zv. Fitzroy Pictures,
vyšla tyi nová ísla, Msíce, kreslená

Heywoodem Sumnerem širokou dekorat. linií.

— Umlecká výprava a dekorace knihy

rozvíjí se pkn v Nmecku. Je to mezi ji-

nými lipská firma E. Diederichs, jejíž n-
které publikace z poslední doby nesou se

distingovaným vkusem. T
v
ak J. V. Cissarz

dekoroval pkn sbírku verš Heleny Voigt-

Diederichsové „Unterstrom" a Robert En-
gels zvlášt jemnocitn výbor „Básní" nej-

lepší (starší) básníky nmecké, Annetty von
Droste-Htilshoff. — „Frhling und Liebe" je

název malé sbírky lyrické, již napsal i illu-

stroval Richard Grimm (Voigtiander

v Lipsku). „Pierrot und Colombine",
malá knížka ironické a sentimentální lyriky

z manželství od Richarda Schaukala,
je vypravena Heinrichem Vogelerem-
Worpswede (nakl. Seemann Nachfolger). —

Spectator.

Péí a nákladem spolku „MÁNES.“ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie ,,UNIE-VILIM“ v Praze.



píloha »voLriÝcii smr«.

O POLEMICKÉ POCTIVOSTI P. V. MRŠTÍ-

KOV. V 8. ísle »Slova« obrátil na mne p.

Mrštík, jak se domnívá, moji vlastní zbra.

K tomu by ml plné právo — kdyby jen užil

opravdu té zbran, kterou jsem na nho
útoil.

Ale tomu tak není.

1. Dokazoval jsem mu a dokázal špatný,

násilný, absurdní styl. P. Mrštík domnívá se,

ze mi splatí rovnou, vypíše-li z mých polemik

adu píkrých a tvrdých slov jako »pamfletá

ze emesla«, »syneek«,' »bojuje klackem a ka-

mením « atd.

Jaký úpadek rozumu, milý pane! Mám Vám,
starému a ve svtové a domácí literatue pece

vzdlanému literátu, vykládat, že táž slova,
která vytýkáte mn, a ješt horší (taková,

která se nedají vytisknout a jež vydavatelé na-

hražují jen tekami) naleznete po kopách ve

Voltaireovi, Diderotovi, Goethovi, Heinem a j.

aj.au nás v Karlu Havlíkovi ? A jsou ti

muži výborní stylisté nebo ne? Jsou, nebo ve

stylu jedná se jen o to, kde a jak užít kaž-

dého výrazu, slova, fráze. Jednotlivá slova sama
o sob nejsou ani dobrá, ani zlá, stanou se

jimi teprve v kontextu, v souvislosti
celku.

A zde hešíte Vy.

Nevytýkal jsem Vám, že jste užil píkrých a

hrubých slov: holomek, beka, vyhodit ze

žaludku, ventil atd. — ale že jste jich užil

v nemožné souvislosti, tam, kde dopadnou
jako pst na oko.

Necitoval jsem Vám proto jednotlivá slova

a jednotlivá úsloví, ale celé vty, celé od-

stavce, šest až dvanáct ádk!
Tam, kde pjete hymnu nebo ódu, nebo

kde ideáln horujete a blouzníte —

tam tch a podobných slov ovšem užít ne-

smíte.

To dopadne pak tak, jakobyste, peete-li cu-

kroví, namíchal do tsta pepe nebo esneku.

Jako zase naopak : v salámu nesmíte hledat

datle a hrozinky, nýbrž uzeninu a slaninu. Otravu-

ju-li si život šestimsíní polemikou s nkým, ne-

dlám to proto, abych mu mohl íci, že je

titán, gigant a genius a že se mu hluboce

koím.

Stydím se, že Vám musím vykládat takto

názorn literární abecedu, ale není zbytí: nutíte

mne k tomu.

2. P. Mrštík cituje ze mne dále nkolik

figur, metafor, které chce dlat smšnými, ale

které jsou úelné a pesné a proto dobré.

Tak napíšu-li v novináské polemice
»vykarambolovat podezení a klep«, jc to dobrý,

piléhavý obraz, názorný a pesný. A v pole-

mice na svém míst. Rozumí se, že bych ho

nenapsal v lyrické básni. Úelnost, pane

Mrštíku, první zákon každého stylu !

Tak napíšu-li v kritice » šutrovat, vy-

cpávat zející, hluboké prázdno « — je to dobe
a výstižn napsáno. ekám-li v knize živné

a živé verše á najdu mrtvé a jalové kameni

a strusky, eknu dobe, že tu »šutrováno,

štrkováno, výcpáváno* — umlost a mrtvota

místo pírody.

»Dut znjící surogát« nelíbí se také p. Mršti-

koví. Jaká pomoc ! Já bych jej napsal dnes

zase a znova. Dobrý, správný obraz. Surogát

je po esku náhražka, padlek. Padlá-li

se stíbrný nebo zlatý peníz nebo jiný hod-

notný pedmt, pozná se padlek podle toho,

že nezní, že zní dut. Každý školák vidí,

že je obraz dobe a pesn tvoen.



»Brát kabát na lovka« — co to je, táže

se p. Mrštík. Tisková chyba, pane. Má
stát: brát kabát za lovka — pak je to do-

cela jasné. To pochopil už pedloni p. Ka-

rásek
;

mohl jste se také o tom pouit z naší

polemiky, když jste ji tak dkladn studoval.

3. Ale celou adu a to hlavních
svých trumf p. Mrštík, bohužel — ne-

estn zfalšoval.
Prosím :

a) V » Liter. listech« 1897, str. 34 te se

proloženým písmem:
»Zde je vilnost bonbon, kterj; se

žvýká . . . Zde jsme na míle daleko od vší

vášn« . . .

Ale p. Mrštík upravil si text pro svj
úel a cituje:

»Zde je vilný bonbon, který se žvýká,

«

a smje se dále »vilným bonbonm«.
Mj obraz je jasný a srozumitelný, pan

Mrštík, aby se mohl smát, musil jej — sfal-

šovat.

Ale: je to dovoleno v polemice? Je to estné?

Je to poctivé?

b) Tamže se te

:

»v tomto sonetu jsou detaily pímo ban-

késké, ekl bych, vilnosti.« Podtržené slovo,

které naznauje obraznost fráze, nehodí se

p. Mrštíkovi a proto je prost ve svém citátu

vynechá a neoznaí ani tekami, že

nco vypustil.

Ale: je to poctivé?

c) V » Lit. listech«, 1897, str. 305 napsal

jsem

:

»Vezmte si Ríšu. Jaký nevyslovený,
nevykristalisovaný, nejasný, blátivý

lovk. « Ta ti podtržená adjektiva vysvtlují

smysl, v jakém užívám slova » blátivý «

.

A co p. Mrštík? Nehodí se mu k jeho úelu,

vypustí je tedy prost a cituje porušen: »Ríša

je blátivý lovk.

«

Ale: je to dovoleno v polemice? Je to

estné ?

d) Tamže strana 373, 2. ‘sloupec (v pole-
mice):

»Mluvme spolu docela po sousedsku
beze všech takových klinkaek« (rozumj jako

»vysoká« slova smr a pod.). Podtržená slova

naznaují, že je tu styl úmysln familiérní,

proto nehodí se p. Mrštíkovi a on je — prost
vynechá.

Cituje zase falešn: » Mluvme spolu beze

všech klinkaek«.

Ale: je to poctivé? A smí se tak pole-

misovat ?

V PRAZE, 26. února 1902.

F. X. SALDA.

PANU V. MRŠTÍKOVI K POUENÍ. Pan

Mrštík je roztomilý, kauukov pružný tovaryš.

Vyšel na nás nejpfve v Eliášov prorockém

plášti, s pergamenov vážnou tváí a s biblickou

výmluvností, ale nepochodil. Jeho nejapné póse

vysmál se kde který vkusnjší lovk, a my
ekli mu pi té píležitosti lecos, co si nedá

asi za rámeek. Jiný v té situaci šel by do

sebe a netlail se zrovna na fórum. Ale k tomu
musil by být — práv nkdo jiný než ne-

zmarový p. Mrštík.

Obratem ruky shodil se sebe prorockou

garderobu a v žpviálním humoru pevlékl se za

clowna. V 9. ísle »Slova« pedstavuje se

nám už v tomto kostýmu. Vtipný, až bh
brání, a což poctivý — ó darmo mluvit

!

Pan Hilbert ekl mu, že by dnes napsal

svj lánek ješt osteji — z toho vy-

sleduje poctivý p. Mrštík, že by ho dnes už

vbec nenapsal.

»Volné Smry« povdí p. Mrštíkovi, jaký.

zásadní dosah pisuzují tomu lánku ješt

dnes — což si vyloží pan Mrštík tak, že by
jej dnes už vbec netiskly. Poctivé, což?

V. S. ukázaly, jak nikdo nepoškodil víc

Starou Prahu než práv p. Mrštík a brání se

jen pouhému stínu domnnky, že by mohly
stát vedle nho — což nevadí nikterak panu
Mrštíkovi, aby je vítal jako druhy a spojence

a nabízel se znova za velitele a vdce.

V. S. útoí co nejprudeji na p. Mrštíka

a napadají ho na jeho nejvlastnjším poli —
což peloží p. Mrštík svému tnástvu tak

:

V. S. ustupují a utíkají.

Že s takovým lovkem není polemika

práv slastí, pochopí každý. Ze si tu pana

Mrštíka vbec ješt všímáme, vdí jen té

okolnosti, že se snaží veejnosti insinuovati

lživá a pekroucená fakta.

Tak táže se pan Mrštík, pro prý netiskly

V. S. nestrann i lánky pro Starou Prahu,

polemisující s p. Hilbertem, lánek p. Jelínkv
a p. Klusákv?

Zcela prost, milý pane. Aby kterýkoli

lánek mohl býti ve V. S. tištn, musí do-

stoupit nejprve literární úrovn
listu. A té nedostoupil ani lánek p. Je-

línkv, ani lánek p. Klusákv; oba nevy-

hovovaly prost po formální stránce. P. Mrštík

musí být již tak laskav a dovolit, aby redakce

rozhodovala sama o tom, co vyhovuje ohledm
slušnosti a úcty k listu a co je porušuje.

Tak je tomu u všech list na svt. —



Styk mezi klubem za Starou Prahu a

Volnými Smry vbec nebylo, a ostatn neza-

vázali jsme se nikdy nikomu, že dáváme svj
list k disposici tomuto sdružení — na to jsme

vytýili V. Smrm jinou, trochu vyšší a trochu

smlejší metu, než aby byly spolkovým listem

a bulletinem — — — slavného Klubu za

Starou Prahu.
*

Pan Mrštík bude vbec musit, má-li co

v umleckých bojích znamenat, pesedlat

a u i t s e o umleckých otázkách myslit,
díve než o nich zane psát.

Jeho názory o umlecké politice jsou

venkoncem bludné, nepokrokové, neli-

dové. Ve svém lánku v posledním »Slov«
projevuje p. Mrštík nejvyšší despekt ke všem

» hospodským, krupam a rybám«, tedy

k tm, kteí staví a pro které se staví — tedy

k vlastnímu obyvatelstvu, k vlastnímu lidu.

Ten prý nemá o umní pontí, ten musí se

umlet »veejným mínním«, stisknout jeho

»zdí« (jak se vyslovuje p. Mrštík) a za nj
budou rozhodovat o rázu mst a stavb dom
odborníci a professionálové: archi-

tekti, výtvarní historikové, estetikové.

Zavést estetickou tyranii, oligarchii
odborník, pi níž by lid byl umlen a zná-

silnn — to je politicko - umlecká myšlénka

p. Mrštíkova. Ale to je myšlénka venkoncem n e-

lidováa nesociálnía není-li kde na míst,

je to pi architektue a úprav mst. Žádné jiné

umní nesouvisí tak pímo a úzce s veejností,

s národním životem, žádné neroste tak pímo
z jeho poteb, žádné nenaslouchá praktickým

podmínkám života tak oteven a pln jako

architektura.

Nechtl by nám laskav povdt p. Mrštík,

pro koho se stavla, staví a zachovávají msta ?

Pro lid — nebo pro odborníky? Pro život —
nebo pro estetickou reguli ? — Kdo bydlí

v domech? A co je plátno vystavt nebo za-

chovat sebe esthetitjší dm — když oby-

vatelé v nm nemají pohodlí, když nevyho-
vuje jich potebám, když nemají z nho ra-

dosti ?

Pan Mrštík ani nevda stojí tu
.
na stano-

visku staré abstraktní estetiky, dávno už od-

klizeném pokrokovjšími estetiky života
(Ruskinem, Morrisem atd.).

Na štstí život tee a valí se neodbytn.
Na štstí vždycky stavl lid ze svých po-
teb a pro svoje poteby. Nebo kdo vy-

stavl všechnu bájenou gothiku, renaisanci,

barok, rokoko i empire ? Mšané — tedy práv
ti »krupai, hospodští a rybái «. A beze všech

^umleckých senát« a beze všech profes-i-

onelních znatel a pachtý krásy. Ty zázrané
stavby nevznikly pod estetickým terrorem, ne-

vznikly z poinu estetických tribunál, které

chce svolávat p. Mrštík, byly možný jen tak,

že každý ten »krupa, hospodský a rybá# byl
vychován na umlce, t. j. na lovka
pravdivého citu a vkusu.

Život staví, pane Mrštíku, a pro svoje

poteby a nutnosti, a pokud pro n staví,

staví dobe, pimen a krásn. Poteby života

a doby nalézají si samy své umlecké formy.

eho je teba, jest jen: pouovat lid, aby
tomuto pirozenému procesu nebránil, aby
ho nekížil. Odvracet lid, aby nehovl faleš-

nému luxu a byl poslušen velikých a prostých

zákon života.

Pouovat a umlecky vychovávat
lid, toho je teba — ale ne škrtat jej

z íše umní, posmívat se mu, zná-
silovat a umlovat jej. Vnucovat do

nho estetiku z vnjška, ukládat mu ji jako

odporný a obtížný zákon je stejn marné,

jako zhoubné. Všecky takové esthetické re-

presalie dosahují pravého opaku toho, k emu
smovaly. Každá esthetika, kterou necítí lid

jako svou pirozenou a samozejmou potebu,
je marná a odpadne bez užitku, díve než se

vítr otoí.

A zde je punctum saliens otázky.

Pan Mrštík nestail a nestaí vbec my-
šlenkov na úlohu, které se podjal. Všecko
chytil za nepravý konec. Pouovat, pesvd-
ovat, vychovávat umlecky lid — toho bylo

teba a toho p. Mrštík nedovedl. Práce bylo

teba a ne parádních a prázdných táborových

eí (jako ta na Žofin) a ne novináského
terroru. Kde je z celé té hluné a dlouhotrvající

akce njaký kus literární práce, knížka,

brošura, která by sloužila esthetické a um-
lecké popularisaci ? Nikde! (Nebo není jí p.

Mrštíkova novináská a jarmarení » Bestia

triumphans«.)

Opakujeme to: nejvtší hích p. Mrštíkv
byl a je t e r r o r.

»S v o b o d n é h o státu « nezná on první a on

první je pro nj nezralý.

Nebo získají-li se i v politice terrorem

úspchy jen zdánlivé a pomíjivé, nezpsobí
se jím v umní nic, mén než nic: jen

škoda a zhouba.

Vaše umlecká politika byla celá od po-

átku postavena na písku, byla od základ
pochybena a bezcenná: proto musilo dojít

k tm koncm, k nimž dochází,

VOLNÉ SMRY.



REDAKCI „SLOVA“ na vysvtlenou pozname-

náváme, že p. F. X. Salda pidružil se k re-

dakci „V. S.“ od poátku toho roníku jako

obtavý rádce v otázkách stylových a ist
literárních, bez vlivu na meritorní vedení

listu. Také v affée p. Mrštíkov mluvil zcela

spontánn a jen se svého literárního stano-

viska, a redakce „Slova“, která se musí tolik

dovolávati svého povýšeného hlediska a brá-

niti nízkým podezíváním ze strannických

úmysl v otázkách divadelních, prozrazuje

jenom vlastní nízké smýšlení, mluví-li o na-

jímání a postranních výpadech a nechce-li

chápati, že také v otázkách literárních mže
lidi vésti vyšší, istší ohled než sprostý osobni

zájem. V. S.

REDAKCI „SLOVA 11 stj zde odpo-
vdí na její rozpovídaný a konfusní lánek
pouze toto

:

Redakce „Slova 11 pikládá si ve sporu

o galerii význam a pozornost, jimiž jsme ji

nikdy nepoctili. Polemisovali jsme svým lán-

kem v minulém ísle ne se „Slovem 11 — ale

s memorandem Jednoty výtvarných umlc.

„Slovu 11 vnovali jsme pi tom práv — po-
známku pod arou.
A tomuto superiornímu stanovisku zsta-

neme vrni. Redakce „Slova 11 musí nám už
dovolit tuto upjatou strunost — alespo
potud, pokud nedovede pinášet o umleckých
otázkách vážnjší projevy, než byl lánek
v 8. ísle, sepsaný duchem i stylem známé
politiky u džbánku. Nikdo nemže od nás
žádat, abychom vážn se obirali listem, který

uráží hospodskými vtipy dílo Pleníkovo jen

proto — že je Volné Smry pinesly náho-
dou v témže ísle, v nmž pojednávají o ga-

lerii. „Vtipy 11 á la „neštovicemi posázená
villa Pleníkova 11 mohou se bavit pánovépo
desáté sklenici, jsou-li mezi sebou a nedo-
vedou-li duchaplnji — ale žádný slušný,

cti své dbalý list je neotiskne.

Zde kleslo „Slovo 11 pro nás na úrove
„Nájemníka 11

a ztrácí nejen právo jej men-
torovat, ale i právo k diskussi s listem rázu

„Volných Smr 11
.

V Praze, 24. února 1902.

VOLNÉ SMRY.



rRIEDRICH NIETZSCHE : ZE „SOUMRAKU BŽK 1

'.*) K psychologii
umlce. - Aby bylo umní, aby byla vbec estétická innost a zírání, k tomu je

nevyhnutelný fysiologický pedpoklad: opojení. Opojení musí nejprve stupovati

dráždivost celého stroje: díve to nepijde k umní. Všechny, sebe rznji podmínné druhy

opojení mají sílu k tomu: pedevším opojení vzrušení pohlavního, tato nejstarší a pvodní
forma opojení. Stejn opojení, které pichází v prvodu všech velkých žádostí, všech sil-

ných afekt; opojení slavnosti, zápasu, bravurního kousku, vítzství, všeho extremního po-

hybu; opojení ukrutnosti; opojení v boení; opojení za uritých meteorologických vliv, ku

píkladu opojení jarem; nebo pod vlivem narkotik; konen opojení vle, opojení peplnné
a vzkyplé vle — Podstatným v opojení jest cit stupované síly a plnosti. Z tohoto citu

zbýváme se vcí, nutíme je, aby z nás braly, znásilujeme je — tomuto postupu íká se

idealisování. Vyprostme se tu z jednoho pedsudku: idealisování nezáleží, jak se má
obecn za to, v tom, že se odtahuje nebo odítá malé, vedlejší. Nesmírné vyhnání hlav-

ních rys jest naopak rozhodným, takže ostatní rysy tím zmizí.

*

Obohacujeme všecko v tomto stavu z vlastní plnosti: co vidíme, co chceme, vidíme to

vzkyplé, sehnané, silné, petížené silou. lovk tohoto stavu promuje vci, až zrcadlí

jeho moc — až jsou reflexemi jeho dokonalosti. Tato nutnost promovati do dokona-

losti jest — umní. I všecko, ím není, stává se mu pes to rozkoší o sob; v umní
užívá se lovk jako dokonalost. — Jest dovoleno, vymysliti si protivný stav, specifickou

protiunileckost pudu — zpsob bytí, který by všecky vci ochuzoval, rozeoval, soucho-

tináskými inil. A opravdu, djiny jsou bohatý takovými anti-artisty, takovými vyhladovlci

života, kteí nutn musí vci ješt o sob bráti, je vyssáti, je huben jšími uiniti. To jest

ku píkladu pípad pravého kesana, Pascala ku píkladu: kesan, který je zárove uml-
cem, se nevyskytuje . . . Nebu nikdo dtinský a nenamítni mi Raffaela nebo nkte-
rého jiného homoeopatického kesana devatenáctého století: Raffael pisvdoval, Raffael

dlal ano, následovn nebyl Raffael kesanem . . .

*

*) Z oddílu >Streifzge eines Unzeitgemassen« ísla 8 — 11.
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Co znamená pojmový protiklad, jejž jsem první do estetiky zavedl, apollinský a d i o-

n y s s k ý, obojí pojato jako druh opojení? — Apollinské opojení udržuje pede vším oko

ve vzrušení, takže dostane sílu vise. Malí, plastik, epik jsou visionái par excellence. Ve
stavu dionysském je naopak celá soustava afektová vzrušena a stupována: takže všechny

svoje výrazové prostedky najednou vybíjí a sílu podání, nápodoby, transfigurace, promny,
mimiku a herectví všeho druhu zárove vyhání. Podstatnou jest snadnost metamorfosy, ne-

schopnost nereagovat! (— podobn jako u nkterých hysterik, kteí také na každý pokyn
do každé úlohy vstoupí). Je nemožno dionysskému lovku, aby nkteré suggesci neroz-

uml, nepehlíží žádného znamení afektu: promuje se neustále. •— Hudba, jak jí dnes

rozumíme, je rovnž celkové vzrušení a vybití se affekt, ale pece jen pozstatkem mnohem
plnjšího výrazového svta affektového, pouhým residuera dionysského histrionismu. Aby
hudba jako zvláštní umní byla možná, byla zastavena ada smysl, pedevším smysl sva-

lový (alespo relativn: nebo v jistém stupni mluví ješt všechen rytmus k našim svalm):
takže lovk nenapodobí již hned tlesn a nepedstavuje všecko, co cítí. Pes to jest to

vlastní dyonysský normální stav, každým zpsobem prastav; hudba jest jeho specifikací, jíž

se pozvolna dosáhlo na útraty nejblíže spíznných schopností.

*

Herec, mim, taneník, hudebník, lyrik jsou ve svých pudech v jáde si píbuzní a o sob
jedno, ale zvolna specialisovaní a od sebe odlouení — až k samému protikladu. Lyrik byl

nejdéle sjednocen s hudebníkem, herec s taneníkem. — Architekt nepedstavuje ani dio-

nysský ani apollinský stav: zde jest to veliký akt vle, vle, která hory penáší, opojení ve-

likou vlí, která touží k umní. Nejmocnjší lidé inspirovali vždy architekty; architekt byl

vždy pod suggesci moci. V architektue má se sezejmiti pýcha, vítzství nad tíhou, vle
k moci; architektura jest jistého druhu výmluvnost moci ve formách, hned pemlouvající,

ano i lichotící, hned pouze rozkazující. Nejvyšší cit moci a bezpenosti dochází v tom vý-

razu, co má veliký styl. Moc, jež nepotebuje už žádného dkazu; která zavrhuje, Hbití

se; která z tžká odpovídá; která necítí kolem sebe svdka; která žije bez vdomí o tom,

že jest proti ní odpor; která v sob spoívá, fatalistický, zákon mezi zákony; to mluví

jako veliký styl o sob.
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H. SCHWAIQER.

STUDIE. _

WILHELM LEIBL. Na jarní výstav mnichovského „Kunstvereinu“ r. 1875 zará-

žely ti obrazy ošklivých selek z Dachau blahosklonnou pozornost laskavého obe-

censtva a uené kritiky. Mladý pan Wilhelm Leibl, o nmž si zasvcení znalci

šeptali, že v Paíži píliš miloval Courbeta, osmlil se mezi vtipné genry a duchapln malo-

vané anekdoty z historie a z kalendá povsiti nkolik docela nemalebných typ horno-

bavorských selek a sedlák, vržených širokými tahy impressionistického šttce v smlých ba-

revných skvrnách na plátno.

Selské a hospodské interieury, v nichž zachytil tyto hrudovité oblieje a neobyejn mkce
malované masité ruce, byly tak málo stylisovány! Temn sladné kroje ešící s tvrdohlavou

novostí problém erné barvy, byly tak nezajímavý pro romantické ethnografy! Všední den

s drobnými svými starostmi išel z pronikav chycených gest a skryt podložených hovor
tchto každodenních sedlák, jimž chybla úpln sladká roztomilost uhlazených a historicky

uvdomlých Tyrolák Defreggerových.

Obecenstvo, jež práv se radovalo z Roseggerova píjemn didaktického povídání o moudrých
a probudilých sedlácích z Alp, a nechalo nerozezány druhé „Lidi Seldwylské", kupovalo za

drahé peníze Defreggerovy pointované anekdoty, strojilo své klouky jako Speckbachery

a Hofery, tanilo na maškarádách rádo s defreggerovskou „diandl“ — a Leiblovi, na nmž
vidlo dle hlubokých slov tehdejšího moudrého kritika „odstrašující dkaz, kam mže vsti

bezmezná touha po novém za každou cenu“, projevovalo svou odsuzující nepíze. Leibl vzal

dva obrázky dom, a nejvtší své dílo z exposice, ony selky zaujaté za nedlního odpoledne
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pi sklenice rosolky ho-

vorem o zajímavém dopise

— totéž dílo, jemuž dnes

cizinci v berlínské Národní

gallerii obdivují se jako n-
meckému Milletovi — nechal

viseti ve Fleischmannov

umleckém závod. Když je

po ase Munkaczy vymnil
za jedno ze svých „krás-

ných" dl, divili se znalci,

a Leibl se jen trpce usmíval.

Ticetiletý Kolínský ro-

dák ml tehdy za sebou

skvlou a pohnutou innost

jemného portraitisty, jenž

se v nm probudil již

v chlapectví, kdy prpra-

vou pro jemnou mechaniku

studoval hrubé zámenictví.

Prošel již mnichovskou aka-

demii pod elegantním a

lehkoduchým Vídeákem
von Rambergem, i hoe-
ným tvrcem chladných hi-

storických kuliss Pilotym,

i školou Gustava Courbeta,

který r. 1869 vystavoval

v Mnichov vedle svých

„Štrka" i svou hniot-

nou a temperamentní osob-

nost a jenž vylákal uchvá-

ceného Leibla na rok do

Paíže, podívat se pímo
ve tvá souasné realit a

obdivovat se v Louvru Ve-

lasquezovi.

Tehdy r. 1 875 žil již Leibl

mimo Mnichov; rád si ode-

pel „zlatou renaissanci

umní", již v Mnichov vy-

trvale malovanými i básn-
nými frasemi a nádhernými

posami udržovali Heyse a

Lenbach a pro niž zídil

hrab Schack svoji krásnou

gallerii. Leibl usadil se

uprosted hornobavorských

sedlák v malých lesních

vsích Grasslfing, Schondorf,

Berbling, a posléze v minia-

turním lázeském a malo-

mstském hnízd Aibling,

jemuž dnes íkají v hledané

analogii nmecké Fontaine-

bleau. Tam žil svalnatý a za-

valitý obr, energické, krásn
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V. STRETTI.

PODOBIZNA.
REPRODUK-
CE PVOD.
LEPTU.

modelované hlavy s

pronikavým, uchvacu-

jícím pohledem, jako

prostý sedlák s píte-

lem Sperlem, robust-

ním naturalistou, je-

hož vervy plné, široce

malované obrazy jsou

nezapomenutelný ná-

vštvníkm Gurlittova

salonu v Berlín. Leibl,

jenž radji pracoval

na obraze dlouhá léta,

než by „vytloukal

všechny obrazové jar-

marky", jak sám ekl,

a jemuž bylo teprve

skizzou, co jiní po-

kládali za pepilovaný

obraz, maloval s ener-

gií dlníka a vážností

uence. Pozd od-

pldne bloudil tento

pesný a náruživý

stelec s psem lesy,

neb hrál si u kováe
perlíkem jako doma
šttcem, veer sedá-

val se svými sedláky

a pytláky v hospod,
pil, politisoval, a vren
tradicím uctívaného

a milovaného uitele

a duchovního bratra,

Franse Halse, chví-

lemi se s nimi radostn popral. V devadesátých létech pišel jeho as i v Nmecku, když

ve Francii a Americe dávno byl ocenn, a v prosinci 1900 zemel pedešed o nkolik m-
síc svého velkého antipoda v umní Arnolda Bocklina, s nímž bude dlouho charakteri-

stickou silou antithese jmenován.

Wilhelm Leibl, jenž nkolika podobiznami posledních let pibližujícími se nápadn tech-

nice mladistvých obraz zlomysln désavouuje úsilí nkterých ikonografu, roztvrtiti jeho

umní na nkolik asov a technicky uzavených period, zdá se býti rozpoltn mezi por-

traitistu a malíe selských skupin. Portraitista Leibl, jenž brzy široce traktuje celou osobnost

chvatn nakladenými tahy šttce a brzy maluje s detailní oddaností a zálibou psychologii

rukou, tíhne jasn a urit k vystižení individuelního; Leibl, malí selských skupin, jež

jsou bez stylisované pointy, hledá s vrozenou bitkostí práv typické, opovrhuje pi tom

suverénn vším nahodilým.

Portraitista Leibl, jenž s dvaadvaceti léty vystihl rozechvlou delikatessu sochae Schreib-

míillera a elegantní nonchalanci malíe Schuha, nemén pronikav než v posledním roce

svého života vybrané kouzlo paní Rossner-Heine „une femme de trente ans“, slaující ba-

revné pvaby toiletty s pletí v podivuhodnou harmonii, ovládá nevyrovnateln umní, za-

chytiti nervosní vzrušenost a rozilenou pohnutost moderních lidí. Byl impressionistou

v portraitu, díve než v Paíži o impressionismu slyšel : kdo vidl Leiblovy podobizny

vzniklé ped seznámením se s Courbetem, neví professorsky zbarvené doktrín o domi-

nujícím vlivu Courbetov. Loni v lét visel u Gurlitta jeho „Herec odíkávající úlohu", da-

tovaný z doby pedpaížské, obraz plný duševního pohnutí a vznícení se zetelnou píklonou

k tragice: tak studují dnes v „Deutsches Theater" Hamleta herci, kteí v pausách ítají
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romány Hermanna Banga a v prázdných veerech dávají se vzrušovat! chansonami Yvetti-

nými. Leiblv „Malí Sattler s doggou“ (známý z berlínské Secesse), delikátní portrét širší

komposice nesený v mkkých hndých odstínech, zasten jest marností a krásou vcí mi-

nulých, jež Sattler oživuje, aby napovdl marnost vcí pítomných; Leiblovo poprsí malíe

Trbnera hoen rozpálených oí a trapn mlelivých rt jest jemná analysa bolesti celé

malíské generace, kterou zpsobuje jí kontrast linie a barvy.

Dva nejlepší portréty Leiblovy patí vznikem Paíži: „Paížanka" a „Cocotte", radostn

pijatá Courbetem (pijetí to zstalo Leiblovi nejvtším vyznamenáním života). „Cocotte“

jest jediný snad obraz samotáe a lovce z Aiblingu, jejž lze nazvati roztomilým : smyslný

pvab jest rozesten na mkce modelované a sladce hravé tvái této malé královny Pa-

íže ped Sedanem; lehká grácie prolíná ruky radostné bytústky, jejíž oi práv tak nepo-

kojn pohrávají divákem, jako levý ukazováek a prstenníek drobnou hlinnou dýmkou.

Leibl tu našel nové kouzlo : ženské teplé pleti, jejíž jasný lesk zvýšil ernou toilettou a tmavým
pozadím. Po „Cocott" maloval „Paížanku", uvadlou a umdlenou ženu zahoklého výrazu

s ržencem v ruce, jako by malískou parafrasi Goncourtovy sleny de Varandeuil.
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BOH. KAFKA.

BELFEGOR.
SKIZZA.

Impressionistní zpsob techniky tomuto obrazu píznaný a mkkému podání „Cocotty“

tak vzdálený vrací se po dvaceti létech v portraitech vesnických krásek hornobavorských.

V Schondorfu a Berblingu jsou jen sedláci a selky, v Aiblingu již mšanská šlechta:

Aibling jest Seldwyla. Leib! maloval jednoho Seldwylana t. zv. „Malomšáka" s nesmírným
humorem, jak sedí dležit a dkladn u okna s peliv nacpanou dýmkou a vyleštnými

brýlemi; oknem mu pipomíná kus Seldwyly, jak významnou osobností jest v tomto vý-

znamném svt. Vidl bych v tomto milém obraze pechod od Leibla, individualistního por-

traitisty, k Leiblovi, malíi typ.

Oba stojí osamoceni ve své dob v Nmecku; portraitista Leibl, milující nervosní rozechvní

bytostí pln vzdaných dnešku, jest naprosto cizí nejvýše slavenému mistru podobizen své

doby, Lenbachovi, jenž si souasné individuality stylisuje v renaissanní, uznan ma-

lebné bytosti, jako inili v literatue jeho druhové Heyse a Lingg; vzpomínáme-li vbec n-
koho ped portraity Leiblovými, jest to jen Velasquez, jejž Leibl studoval, vren tradici fran-

couzských malí druhého císaství. Reprodukce Velasquezových podobizen visely v atelieru
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v Aiblingu a vedle nich — Frans Hals. Selské typy Leiblových skupin let sedmdesátých,

vržené pravideln do nemalebného, šedivého kouta pod malým okénkem, v hospodské zátiší

neb k plotn vesnické kuchyn, bez arrangement, bez anekdotické duchaplnosti, ty masité

a sebevdomé selky a koketné kypící mladistvé ženy, rozpaití nápadníci a nedokavá, ne-

zralá dvátka, okoralé babiky a ramenatí tvrdí sedláci, zamraení myslivci a kostnatí vý-

mnkái — pipomínají nejen svt, ale i energický styl demokratického malíe antwerpských

ulic a rvavých krem.
„Dachauer Bauerinnen" z r. 1875 zahajují adu velkých vesnických obraz, po dvou

létech následují „Politikové na vsi“. Tchto pt oste ezaných typických postav seskupe-

ných kol bílého cáru novin pod svítivé tabulky nepatrného okna variuje na svých roz-

oraných, tvrdých tváích dojem zvdavosti a zájmu s radostným bohatstvím individuelních

detail a s plastickou tém sytostí. Tuto plastiku postavy a duševního dojmu potencoval

Leibl brzy v „Ženách v kostele' 1

,
dnes píliš populárním obraze, jenž nese požehnání i kletbu

všech dl definitivních. Píliš vyrovnaná hladkost plynoucí z tíleté práce nepetržit sla-

ující a urovnávající dílo nikoliv píliš rozmrné pibližuje tyto ti modlící se ženy, z nichž

každá má jiného Boha a jiné vzývání, pekvapujícím zpsobem Holbeinovým typm a

vzdaluje je diváku milujícímu díla Leiblova, jež jsou „jen realistická", jak bylo eeno.
Dobré nmecké obecenstvo shledalo, že tu konen „neruší nic" a že Leibl mže býti

milostivé pijat i do Nové Pinakotheky i Národní Galerie. Nmecké listy konen poaly
chváliti díla, jež ped deseti léty ocenila již „Gazette des beaux arts". Leibl, jenž ješt
r. 1877 chtl rozliti zlatou medailli Paížskou, aby si mohl koupiti chleba, byl draze placen.

Ale sám v duchu vzdaloval se od techniky, jež pinesla mu píze obecenstva, a íkal si

své staré realistické heslo „Stort doch manches auch in der Nátur, nun so mag es auch

im Bilde storen." Tehdy mezi léty 1882— 1886 vznikli „Pytláci", v jichž tyech takka
medaillovit podaných hlavách vrací se Leibl k starší své širší a mén hladké technice,

od Holbeina zpt k sob. Chtl
pln ukázati celou svou stylovou

osobitost v díle velkého rázu, a

ukázal jen mistrovství v charakte-

ristice výrazu a malb rukou, síla

komposice zstala snem a páním.
Když dílem, jemuž sám nevil,
i jeho paížští' nejlepší pátelé z-
stali chladni, vdl, že nenamaluje

již vlastního Díla, k nmuž ostatní

byla jen experimenty. Vrátil se re-

signovan k detailu a podobizn.
V tomto mužném pádu, jehož

hloubka dá se miti jen výší, kam
Leibl spl, jest smutná krása jeho

osudu. Tento silný a svží syn

hroudy a zem, již našel v pleti

svých postav, tento malí hornatého

kraje, jenž odkryl linie skalních

útes v ostrých profilech jeho muž
a brázdy tžce jdoucího pluhu na

tvái jeho žen, stržen byl silou

zem k detailu všedního dne a

malého svta ve chvíli, kdy chtl
širokou, osobitou komposicí podati

tento svt ve vyšší sloze. Jeho dílo,

ponkud suché, jsou jen zoraná

pole a sytá prs, ale kolik poctivé

a tiché krásy našel v tomto kraji

malých bol a pozemského radování

!

A. NOVÁK.

BOH. KAFKA.

BELFEGOR.
SKIZZA.
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ADDA YACCO.
“

Vpád japonského divadla do Evropy
vzbudil úžas. Úžas, jenž vyznl v ne-

omezené opovržení a v neomezený obdiv.

Byly referáty, jež íkaly japonským umlcm
komedianti a kejklii, a jiní stavli jich umní
vysoko nad herectví evropské. Dojem byl

tedy silný a byl nový, nehodil se do evrop-

ských formulek.

Ale nezasáhl evropské mimické umní tak,

jako japonské malíství psobilo na naše

evropské výtvarníky
;

byl jen jedním
z tch symptom stoupajícího zájmu o žlutou

ragu. Ale zájem ten je vedlejší umlci a literá-

tovi, jenž hledá pedevším jaké je to umní,
ne odkud pichází'.

Naším mikrokosmem prolétlo pozd a to

ješt v cizích sférách, zasvitlo jako ohostroj,
jenž zahoí barvami a svtly a shasne díve,
než mžete íci o nm stízlivý, uvážený soud,

studiem podepený a ohledáním zjištný.

Zbyl jen dojem — náhlý, prudce vžehnutý
do duše, a jen o tom dojmu možno mluvit,

vzpomínat na to sršící, barevné, násiln v duši

rozsvícené svtlo, jež spálilo smetí všedních
dojm a rozžhavilo matné pedstavy o pravém
hereckém umní, jež vyvolává tení Shake-
speara a antických kus, tak že jste uzeli
schladlé ty hvzdy na okamžik skutené
a záivé ped svým duševním zrakem.

O tom, jak vypadá japonské divadlo tam

v zemi bílých kopretin, obdivuhodného laku,

útlých, usmvavých žen, tešového kvtu
a pestrého hedvábí, nezstavily ty dv hry,

sehrané na zdejším nmeckém jevišti, ni-

jakého dojmu. Jak uboze psobí ty ošumlé
prospekty popleskané klikovými barvami s pí-
nými peleželými pruhy, na jevišti, na nmž
jindy šumí lesy, manévrují lodi, skvjí se

salony a rozvírají se hluboké perspektivy do

kraje? Jak prázný je dojem tch nkolika
komparsních postav, jež jen naznaují spíš

než pedstavují prvod jednajících osob, když

oko je zvyklé na peste odné stohlavé

massy vojska, lidu, sboru? Jak zoufale ubohá
a falešná zdá se ta drnkavá kytara, z níž

obas schváln nerythmicky kápne nkolik
nesmlých ton jako doprovod slova! Jak

bezvýznamné, nepodajné, plan vyznívající

zdá se cizí slovo, ten spád zvuku plynoucího

spíš jako skeky pták, šveholení a hvizd,

místo ladných kantilen našich pvc. A jak

málo kiklavé jsou ty šaty, zbran, masky
muž, jak málo odpovídá nžn zabarvené

hedvábí na podivn módních šatech žen naší

pozlátkové pedstav o živé blýskavici cetek

a vavých vzorcích padlaného hedvábí na

japonských odvech našich šibinek a ma-
škarád! Ten barevn stluniený obraz 11a jevišti,

rychle a nenásiln stídající peliv vypotené

K. ŠP 1LLAR.

SKIZZA ZZ
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posy a skupiny, osvtlované žlutav
bílým svtlem papírových svítilen, je

tak cizí ped tím tichým, pozorným
obecenstvem, jež sbhne se na dv
hodiny do hledišt pro silné, shu-

štné dojmy, jimž se vnuje s toutéž

chladnou a soustednou pozorností,

kterou vnuje v jiných, pesn roz-

mených denních dobách denní práci,

obchodu, sportu, zábav.

Jak jinak asi vyjímají se ty chvatn
mnivé, živé obrazy, provázené rych-

lým, svištivým a chrícím pívalem slov

muž, a líbezn šveholícími, tikavými

hlásky žen, v rozlehlých divadlech ja-

ponských ped tisícihlavým publikem,

jež od rána do veera setrvává v ro-

dinných skupinách na prostených ro-

hožích a kobercích, pokuuje z fili-

granských dýmiek, pipravuje si jídla,

pechází kol loží, podobných klecím,

obdivuje prvody herc, jež picházejí

a odcházejí hledištm na scénu, ohma-
tává jich vyšívané vzácné odvy a pro-

hlíží z blízka dokonalé nalíení tváí.

V tom šumu a ruchu, jímž pronikají

hlasy prodava a zvonivé trilky žen-

ského smíchu, v tom tabákovém dýmu,

v nmž kalí se svtlo svítilen, plyne

na jevišti nekonená ada výjev. Kom-
parsy mají potebí kejklíských, mrštných

pohyb, aby upoutaly pozornost, ko-

mické scény oplývají groteskními po-

sunky, hádky, souboje, pepadení konají

se takovým nadbytkem živých gest, že

je nechápeme v tichu našeho hledišt.

Objeví-li se však hrdinka, jejíž pestrý

šat nemá potebí kiklavých barev, aby

na sebe upozornil v úmyslné šedi muž-
ských kostým, podeprou trhavé tony

osamlé kytary nžný, lahodn lkavý

a líbezný hlásek její, aby nezanikl

v tom neklidu hledišt. A ern za-

kuklení sluhové, jichž postavy mizí

v stínu jevišt, osvtlují mléným svt-

lem bílých lampión její gesta a rysy

tváe, aby soustedili pozornost na

vzácné její umní. Dj se rozvíjí, se-

siluje, nadchází tragická scéna, jejíž

velikost nepipouští, aby nápadnými

pohyby, mrštností tl a teskem zbraní

si zjednávala pozornost. Do šumu lid-

ských hlas, do klapotu vík lakovaných

krabic s jídlem, do ustaviného tlu-

kotu dýmiek o bambusové popel-

níky, zalehne znivý, žalostný zvuk

gongu, jako hlasatel, pedcházející vel-
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kému, smutnému aktu, jemuž mimovoln ustu-

pují tichnoucí davy lidu.

Nemli bychom snad potebí tchto pri-

mitivních pomcek, vyznívajících do prázdna

a ticha našeho hledišt, ale v tom zurivém,

svištivém a šveholivém spádu hrdelních

a retních hlásek, v nichž nerozeznáváme ani

slova, ani rythmus, jsou tyto osamlé tony,

vystupující z hloubi prázného orkestru, jako

akcenty a dlící znaménka dje, jenž rozvíjí

se jasn a neskonale pvabn živými, sou-

ladnými a stylisovanými gesty.

Výraz tváe, gesto, pósa a skupina jsou

podstatou japonské hry, slovo je jen do-

provod. A v tom je ten nápadný, napoprvé

tak zarážející rozdíl japonského a evropského

umní scény. Velké, opravdové herecké umní
nezná než slovo a gesto. Slovo produševnné
akcentem a rythmem, gesto v souladu s vý-

razem tváe a posou tla, a obojí harmonicky

souhlasné v umlém stylu, jehož duší je

básníkovo dílo. To ostatní jsou pívsky
k doplnní celku a zlákání davu, pomcky,
jimiž každý herec pomáhá svému umní k vy-

volání nálady. V evropském umní, ve skv-
lých periodách dramatu, pevládá slovo, jeho

obsah je duší hry, jíž se podizuje gesto.

U ek vyprávlo dje a líilo tragické kon-

flikty. Mohutný, ístý verš plným sesíleným

zvukem nesl se pod širým nebem z malé

scény, jíž pozadí skytal výhled do sku-

teného domácího kraje, k tisícihlavému obe-

censtvu, rozsazenému daleko na kamenných
sedadlech amfiteátru. Mimika omezila se na

pathetické pohyby postav v asnatém šat,

kothurnem zdvižených, na stuhlé tragické

rysy plátné masky a na rythmické pohyby
choru, jehož nádherná výstroj byla tributem,

spláceným duši davu. Velké toto umní
pohrdalo illusí detailu, umlého svtla a upra-

veného prostedí, omezilo se na vyjadování

velkých cit, vášní a konflikt dokonalým
slovem a pathetickým gestem.

Shakespeare, jehož genius vyvrcholil v st-
lesnní postav až do nejvnitnjších záchvv
duše, pohrdal rovnž imitací prostedí, dovedl

slovem íci vše, aby obraz duše jím za-

chycené byl dokonalý, užil však scény pí-
padnjší k vystižení tchto jemných odstín.
V nevelkých dvorech hostinc, v uzavených
divadlech, kde umlé svtlo sousteuje po-

pozornost na ohraniené jevišt, kde neztrácí

se ani nejslabší záchvv lidského hlasu a nej-

nepatrnjší pohyb tváe, uvedl své postavy na

práznou, šedou scénu, na níž by mnoho-
hlasý dav, pestrý rej barev, prospekty, kom-
parsy byly jen na pekážku. Ponocní, vrátní,

opilci, kuplíky baví svými vtipy pízemek,

v nmž chechtá se dav námoník, dlník
a voják, slovní híky, dvojsmyslné narážky

a nekonené stylistické kudrlinky krátí as
nastrojeným šlechticm v prosceniu a dámám
v pokojích, otevených na gallerii, když práv
se neodehrávají na scén ony velké výjevy,

jež zjednaly Shakespearovi jeho slávu a byly

s to, aby stejn nadchly i rozplakaly šlechtice

i lodníky, ženy i starce a módní hejsky.

Ony výjevy, v nichž mluvené slovo, prová-

zené gestem, je jediným prostedkem, jímž

psobí básník i herec.

Je tak lhostejno, v jakém pokoji — a zda

vbec v pokoji — pozoruje léka s komornou
lady Macbethovou, myjící si ve snu skrvá-

cené ruce, je lhostejný kroj, v nmž obleen
je Merkutio, velebící královnu Mab i Romeo
na julinin balkon.

Je lhostejno, kolik soustolovník zasedá

ku kvasu s krvácejícím stínem Banqua, kolik

mrtvol leží na bojišti, na nmž setkají se

naposled hrdinný Percy a veselý Jindich, —
básník nestojí ani o to, aby pedvedl divá-

kovi zubožené vojsko Falstaffovo, jehož schá-

tralost lépe vystihne Falstaffv monolog, než

skutený zástup odporných rozedranc na

jevišti. Slovo básníkovo a hercv akcent,

provázený gestem a výrazem tváe, nahradí

divákovi skutenost tak, že uví Macbethovi,

vystupujícímu na scénu, že práv zavraždil

svého krále, že uví Julince její náhlou

váše k Romeovi, a Shylockovi, že je hotov

obtovat zisk své vzteklé pomst.
A jako ekové a Shakespeare, tak také

klassické drama Francie nedbalo výpravy scé-

nické, oblékalo své Tamerlany, Achilly i He-

leny do soudobého kroje, a dál až za pí-

pustné meze brousilo slovo, verš, rythmus,

ladilo gesta a výrazy tváí v harmonický

soulad se slovem, a slovo nepozbylo své

vlády jako nositel myšlének básníkových.

V japonském dramatu ustoupilo gestu,

stalo se jen doplkem, vysvtlením mimicky

vystižených postav se všemi jich vášnmi a

city. Japonská mimická hra neupomíná na

pantomimi. Nevypravuje dj posukem, nedo-

rozumívá se pohybem místo slova s divákem.

Není to posunková e, je to stylisovaný

pohyb mluvících osob, jenž rozvil se umle-
tji než slovo, stal se místo slova nositelem

autorových myšlének — pro? Evropským
divákm zdálo se, že píinou je e mono-
toní, málo odstínná, neschopná obsáhlé škály

ton a velké stupnice akcent — tak se

aspo zdá cizinci. Ale když vyslechnete lí-

bezné, mkce plynoucí, hluboce lkající, nžn
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vyznívající a teskn naíkající zvuky,

jimiž Sadda Yacco provází úchvat-

nou svoji hru, nemžete souhlasiti.

A pak, zda není docela pirozeno, že

tam, kde herectví dostoupí neobyejné
výše, mimický výkon, jenž je umním
hercovým, podrobí si slovo, umní
básníkovo, zvláš u národa, jenž je

neobyejn vnímavý pro zrakové

dojmy.

Japonské gesto je úžasn výrazné,

a probíhá nekonenou škálou od smr-

telných akrobatických pemetu ne-

silných, hubených tl, až k výrazné

he leskle erných, kosých oí. Tžko
si pedstaviti, jakého ovládání tla je

potebí k tm nžným, rozmilým po-

hybm, jimiž Sadda Yacco vyjaduje

úast na rozmluv, podivení, smutek,

vdnost Co duševní síly je potebí,

aby všechna ta hnutí uvdomnlá a

vypracovaná do nejmenších posun
hlavy a pohyb prst nevyznla místo

v souladnou posu v strnulé pohyby
automatu. Práce, — již naprosto ne-

pozorujete, a kterou teprve pozdji
úvahou si uvdomíte, — spojená s vyjádením prudkých vzruch duševních, vyznívajících

v tragickou scénu, musí býti tak obrovská proti mimické píprav evropských herc, že

stží je lze navzájem srovnávati. Její divoké umírání, když ubila svoji sokyni, nebo její cesta

k smrtelnému loži, jež sama si zvolila, jsou výkony tak úchvatné a umlecké po mimické
stránce, že její hlas, v prvé scén udýchan chrící a v druhé naíkav dokonávající

lahodnými tony flétny je jen prvodem k tomu nádhernému rozvití gest a výraz tváe,

v nichž vystupuje duše tak živ ve svých vášních a strastech, jako v nejkrásnjších

verších Shakespearových.

Dj kusu je tak vedlejší pi této he útlounkého, plasticky se pohybujícího tla, pi
té mluv drobné, svží tváe a nžných oí, — a pece, a nepozorován tém, neznateln
skytá píležitost k rozvití celé stupnice cit a vášní, od veselé nálady na procházce, k ne-

pokoji, jejž vzbuzuje žárlivost soupe, k nucenému klidu, jenž je má smíiti, k úzkosti

a láskyplným výbuchm, když dojde k souboji. A v druhém oddíle je to místo lásky

žárlivost, která rychle vzklíí, je tlumena a násiln zdržována nucenými úskoky a pe-
tvákami, jimiž zrazená milenka chce si získati pístup za milencem a jeho nevstou, stup-

uje se zdržováním, až vybuchne v hroznou katastrofu a koní ve smrti smílivým
akkordem. Sotva nkolik hrstí vt provází mimiku, která vyjaduje tuto stupnici cit, zna-

menit psychologicky založenou. K této ad gest a pós, jež postupují jednotným rythmem,

pojí se jako úinný kontrast v prvním i druhém aktu pohnutjší, rythmicky zrychlené sku-

piny. V prvním aktu je to souboj soupe, jenž je nejen mistrným dílem šermíského umní,
ale zárove bleskurychle se mnícím plastickým obrazem, jemuž figury dvou žen a v pozadí

figury dvou osob z prvodu dodávají pesn urený, barvitý rámec. Tak jako zde zuivý
boj je kontrastem k lásce rekyn, tak v druhém aktu kejklíské tance mnich a jich vý-

smch jsou kontrastem k chystané tragické katastrof. To vše, tento úžasný styl, vyciujete

hned pi prvním dojmu, aniž byste dovedli v tom postehnouti mechaninost njakou, které

není. Není to schéma, ale je to styl, styl tak dokonalý, tak hluboce v duši básníka i herce

založený, tak podrobn do detail vypracovaný, že ve vzpomínce najdete jej i v barv
odv i v kvtech padajících se strom, že najdete umlecké zdvodnní pro každý pohyb,

pro každou scénu, každou figuru a každý zvuk.

Vše je úelné, a umlecky úelné v tom barevném obrazu, jenž se tiše sune ped
vaším zrakem, provázen zdánliv monotoními zvuky, jenž je pln rychlých gest, náhle se
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mnících skupin, náhlých promn tváí, a

pece nikdy v nejmenším neotásá nervy,

neruší pozornost, nebolí v duši. Boje na

život a na smrt, umírání, vraždní, samo-
vraždy nevyboují z umleckých mezí tak,

aby schválnou životností urážely umlecký
smysl. 1 scény, jež by v rámci skute-
nosti, nestylisovány, psobily tak dsn
na duši, že by zniily každý umlecký
dojem, rozchvívají vaše nitro zvláštním,

smutným, avšak klidným pvabem. Když
mladá, poestná žena, jejíž nápadník hrozí,

že zavraždí jejího muže, posílá muže na

procházku poslouchat tlukot slavií, sama
dává vrahovi svítilnou znamení a uléhá pak

v bambusové besídce na smrtelné své lože,

ekajíc na vraha, vzpomínáte mimodk, že

takovým dojmem asi psobila by scéna

Othellova s Desdemonou — hrána s ta-

kovým zdrželivým umním.
Tato píbuznost s evropským umním,

jež vám mimodk napadá pes základní

rznosti, je píbuznost, jíž se vyznaují

všechna velká umní.
Japonské umní mimické ukazuje na

dlouhý, zvolný vývoj, na trvalou kulturu,

postupn vytváející nepetržitou tradici, které v Evrop nemáme. Nemžeme z té drobné

ukázky, jež se kmitla Prahou, souditi, jaké je japonské drama, ani jaký je stav mimického
umní u tch žlutých kosookých barbar, jimž od nkolika desítiletí skytá Evropa dobro-

diní civilisace. Ale i ta malá ukázka mla by nás pimt, abychom uvažovali o umlecké
výši našeho dramatu,'^naší scény, a o principech, na nichž stojí naše dramatické, scénické

a mimické umní. V. T.

Tíšti#

L/itjen

fraues
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V
ASOVA KAPITOLA O UMLECKO-PR-
myslovém museu obchodní a ži-

vnostenské komory v Praze. Ne-

dávno prošla novinami zpráva, že obec pražská

vnovala umlecko-prmyslovému museu praž-

skému subvenci 1000 korun, krom ní pak

penžité píspvky poskytují ješt Vinohrady,

Karlín a nkolik jiných mst a korporací, sub-

vence státu a zem. Pirozen vznikla ve mn
zvdavost, jakým asi zpsobem užívá svých

píjm toto museum
;
že píjmy tyto jsou znané,

soudil jsem již z toho, že si postavilo ná-

kladnou budovu. Zaopatil jsem si tedy výroní

zprávu a snažil se z ní pouiti se o tom.

Kdo zná bdné pomry našich umleckých
prmyslník, zvlášt umlecky inných, do-

mníval by se, že není zájmu o umlecký
prmysl a že se umlecká snaha na tomto

poli nikterak nepodporuje, a ejhle: ve výroní

zpráv musea za r. 1900 (pozdjší dosud,

myslím, nevyšla) te se zeteln, že jen samo
um.-prm. museum pražské vydalo za tento

rok hezkou sumiku 54.174’GO K „na podporu

umleckého prmyslu". Avšak jak ve sku-

tenosti se penz tch, které zdánliv vnují

se na podporu um. prmyslu, zužitkovává,

vidti z následujícího: služné, remunerace

a výlohy cestovní iní 24.820 K (není mi

však znám ani jediný pípad, že by byl

umlecký prmyslník dostal od musea pod-

pory na cesty); režie má položku 8 389 K;

pedmt pro sbírky zakoupeno za 1 1.053 K;

knh pro musejní knihovnu za 6.726 K; na

ceny za práce um. prmyslové vnována
marnotratná pímo suma — 700 K a918K

stály prý výstavy. Rozpomínám se jakéže

výstavy se vlastn poádaly, ale nevím o jiných,

než o — — — — — vánoní a — výstav
konkurenních prací; na tu se zvláš dobe
pamatuji; kdo miluje samotu, mohl si tam
zajít, bez bázn, že bude z ní vyrušován.

Krom hlídae, který dímal, ani lovíka. Vý-
sledek její byl také velikolepý — prodala se

práv jedna kožená tobolka, kterou koupil

prý jakýsi Anglian. Ale vrame se od mar-
ných gloss k výroní zpráv a jejím cifrám.

Jedenáct tisíc K bylo vydáno tedy za 202
pedmty pro sbírky. Ale za jaké pedmty?
Jak ze seznamu jich patrno, ani jeden
pedmt moderní u nás zhotovený.
Dost m už pekvapuje, že zakoupilo se 92 mo-
derních medailí francouzských a 3 ješt jiné ped-
mty také moderní. To jsou také pokud vím, snad,

první pedmty žijících umlc, které byly pro

sbírky tohoto musea zakoupeny — nehled ke
3—5 kouskm, jež správa museazakoupila kdysi

z konkurenních prací. Jest tomu ostatn již také

hezky dávno, nebo dnes už um.-prm. museu ani

nenapadne zakoupiti nkterý pedmt z kon-

kurence, kterou samo vypisuje pro své sbírky!

Ze 54.174 K roního vydání užilo se tedy

pímo na podporu moderního dnešního
našeho umleckého prmyslu celých 700 K
na ceny a 918 K na poádání výstav, tedy

dohromady necelá — 3°/n ! ! Ostatní podpora
jde na úely vedlejší a o podpoe mod. pr-
myslu lze tu mluviti jen nepímo. Cením
ovšem také význam knihovny musejní a sbírek

musejních pro povznesení um. prmyslu, ale

daleko ne v té míe jak to iní správa pražského

P. NOVÁEK.
KALAMÁ. =Z
ZZ TEPANÉ
STÍBRO. ZZ
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musea. Ta pílišnou podporou tchto mrtvých
odvtví poškozuje vývin umleckého prmyslu
moderního. i domnívají se pánové, že se

pozvedne um. prmysl v echách, budeme-li
míti co nejvtší sbírky starého um. prmyslu
a co nejrozsáhlejší knihovny ? Jsem pesvden,
že, i kdybychom získali sbírky teba takové,

jaké má paížský Louvre, našemu modernímu
um. prmyslu se tím nepomže nic. Má-li se

um. prmysl u nás rozvinouti, musí býti

nejprve nkdo, kdo ho kupuje. Jaká taká

produkce by zde již byla, ale odbytu prodeje

posud takka není, tak že

výrobcové jsou nuceni pro

nedostatek umleckých za-

kázek k uhájení života od-

dávat! se více mén e-
meslu. Ne, že by se u nás

nekupovaly pedmty um-
leckého prmyslu — kupuje

naše šlechta, bohái i širší

obecenstvo dost — ale cizí

výrobky, bu pímo z ciziny,

nebo prostednictvím našich

obchod, které prodávají

z velké ásti — a v drobném
kovovém um. prmyslu skoro

výhradn — cizí zboží.

Soudím však, že práv to-

muto nezdravému stavu mlo
by umlecko-prmyslové mu-
seum eliti, že v tom by ml
býti jeho vlastní cíl a úkol

— jak z hoejšího vidti, má
k tomu dosti prostedk. Nemohla by v Praze

býti zaízena stálá výstava spojená s prodejem

zboží umlecko-prmyslového ? Ovšem mla-Ii

by míti smysl, musila by se pro ni najmout

jiná místnost než je ta, v níž se poádají

vánoní výstavy musea — nkde v živé ulici

nebo na námstí, ve stedu msta. Režie

takové prodejní místnosti by nebyla veliká,

a zajisté, že by ji naši umletí prmyslníci

po pípad z ásti hradili. V trudných po-

átcích, jimiž náš umlecký prmysl prochází,

je zapotebí, aby veejná korporace jako
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umlecko-prmyslové museum chopila se tu initiativy protože výrobcm a práv tm, kteí

mají opravdu vážné umlecké snahy, scházejí obyejn k podobnému podniku prostedky. Je

potebí jen trochu obchodního ducha — a ten by pece uml.-prm. museum obchodní
a živnostenské komory mohlo mít, a pak opravdového zájmu o nový, moderní umlecký
prmysl — o prmysl v první ad domácí.

Ale v tom práv hlavni hích, který se objevuje pi vší innosti um.-prm. musea praž-

ského: že zejm propaguje všude staré slohy a ignoruje, pokud možno, snahy mo-
derní nebo staví se k nim nevraživ. Umlecko-prmyslové museum provozuje tu zkrátka

ve svém oboru tutéž zhoubnou, smš-
nou a obmezeneckou pštrosí po-

litiku, jakou heší, bohužel, v ji-

ných oborech u nás nejedna veejná

instituce, urená k podpoe umle-
ckého nebo literárního života a roz-

voje. Schází mu úplné pochopení pro

umlecké poteby a bolesti
doby, ped nimi zacpává si oi a

sluch. Veliké a krásné hnutí m o d!e r-

n í h o prmyslu umleckého, které

provanulo celou Evropu jako plodná

a zúrodující jarní boue, pešlo hluše

a bez užitku pro naše mandaríny roz-

hodující v umlecko-prm. museu.

Místo aby se vnovalo nesnadným a

naléhavým úkolm umleckého dneš-

ka, žádajícím delikátního vycítní a

pochopení, odvrátilo se museum
v pohodlné tuposti ku verejšku.
Tak, jak je vedeno, nemá skoro vý-

znamu pro rozvoj a rozkvt moderního
umleckého prmyslu, je skoro vý-
lunou retrospektivou a

v tomto smru více škodí než pro-

spívá, ponvadž bezdky tím pod-
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póruje mdlý eklekticismus a epi-

gon skou kopii starých umleckých
styl. Nepodceujeme nijak staré umní
— je krásné, dokonalé ve svém zpsobu
— ale práv proto také mrtvé a uzavené,

ponvadž hotové. Proto nerozkvete umlecký
prmysl, bude-li mdle a unaven kopírovali,

co už bylo vysloveno tak pln, siln a de-

finitivn. K jeho rozkvtu je naopak teba
samostatné tvorby z nových poteb
doby, nových myšlenek výtvarných, ešení

nových úkol, jak klade je nový moderní

život.

Kde však má se pouiti obecenstvo, že

vedle starého velikolepého, ale uzaveného
už umleckého prmyslu raší a kvete „malé"

umní dneška, každodenní poteby, sloužící

svojí dob a inspirující se z ní, když museum
je vedeno plánem iré historické retrospektivy?

Nevtlouká se tím bezdn v obecenstvo

nechu (bez tak už dosti silná) k novému
samostatnému ešení umlecko-prmyslových
poteb dne? Nepodporuje se tím lenivé a

bezmyšlenkovité pežvykování starých vzor
a dl? Není takové museum nemístným?
Nestává se bezdn pekážkou umleckého
rstu, odvahy, pokroku? Nezvrhá se v bez-

dnou tvrz prázdného a bezobsažného staro-

milství, jalového konservatismu a senilní im-

potence?

Jak obecenstvo, tak producenti umleckého
prmyslu trpí u nás zejm nedostatkem

charakteristických, výrazných vzor mo-
derních, které by je pouovaly a jich

ctižádost a síly napínaly k metám stále vyšším.

Zde je teba zaíti s nápravou a opatiti

nejprve do musea vrcholná díla souasného
evropského umleckého prmyslu, bráti se

smrem, kterým v cizin -— a jmenujeme
jen nejbližší : ve Vídni, Hamburceaj. — dávno
nás už pedešli. Dokonce i v prmyslových
museích našich venkovských mst je názor

na dnešní souasnou produkci nepomrn
správnjší a zdravjší než je tomu u musea
obchodní komory pražské. (Dnešní uml.
prm. museum pražské je vlastn skorém
pouhou filiálkou mstského musea pražského.)

Mli jsme píležitost sledovat innost tchto
skrovn dotovaných museí menších, uvádíme
jen Králové Hradecké a Chrudimské, o Libe-

reckém v nmecké správ se nedovíte, a jak

tam horen se pracuje, jak tam sbírky obo-

hacují se pracemi moderními, cennými, cizími

i domácími. — Je to opravdu smutné, že

v tomto odboru eská msta venkova krá-

lovskou Prahu tak hanebn nechala za sebou.

Doklad dalších neteba, o pravdivosti má
každý píležitost se pesvditi.

Cenil bych význam takové sbírky, s dobrým
rozhledem sestavené, pro povzbuzení tvoivosti

v uml. prmyslu, teba by kollekce ta ob-

nášela jen dvacetinu velikých sbírek starého

um. prmyslu, daleko výše než tyto. Pedn
by obecenstvo pi návštv sbírky takové

vidlo, že i dnes a nejen „za starých as",
se tvoí živ, bohat a krásnna poli umlecko-
prmyslovém a po druhé peníze, za pedmty
ty vydané, byly by autorm podporou k no-

vému snažení. Kdyby jen polovika sumy,

která se vnuje nyní na zakupování pedmt
pro sbírky musejní, vnovala se na pedmty
moderní (pokud možno naše), povznesla

by se zajisté výroba um. prmyslu u nás

v nkolika letech mrou netušenou.

Uvažme konen a pochopme, že, nevy-

plácí-li se kde pštrosí politika, je to v první

ad v umní. i chceme i tu prospat a

kupování nejlepších dl souasných odkázat

našim potomkm, kteí mají za padesát let

(kdy bude už pozd) dohnat, co my jsme

dnes tup a lenošn prospali?

Pak ješt o nem bych se rád zmínil.

V umní t. zv. „vysokém" vypisují se pece
jaká taká stipendia a podpory k povzbuzení

a ulehení zaátk — v umleckém prmyslu
nic. Nerad se dotýkám podpor a stipendií.

Je to však nutné. Je pece jen pravda, které

nelze zamluvit, že vtšina našinc, skuten
inných a skutenými umleckými snahami
vedených, podpor nevyhnuteln potebuje,

ano z ásti na n je odkázána.

Proto vyžaduje prospch umleckého pr-
myslu a s ním i prospch celého národního

celku intensivnjší, promyšlené podpory lidí

skuten nadaných, které zdržuje a dusí pe-
asto jen hmotný nedostatek.

Tolik chtl jsem íci pi píležitosti, kdy

naše msta a veejné korporace poskytují

dosti znané obnosy um. prm. museu. Za-

jisté nechtjí tím podporovati plané sbírkae,

kteí sbírají umlecký prmysl jako poštovní

známky — ale chtjí rozkvt živé a zdravé

produkce umlecko-prmyslové, a ten není

možný, pokud se neprovede radikální náprava

ve smrech, které jsem zde — veden starostí

o vc •— upímn vytknul. — Prozatím o vci.

Nezdravé pomry v museu donutí nás snad

mluviti i o osobách, X. Y.
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PRÁVY A POZNÁMKY.
VÝSTAVA RODINOVA. ÚZKÉ POMRY

našeho umní a dále snaha mili je stále

produkcí bohat nadaných národ jiných byly

píinou, že po dobu tí let pipouštna byla

do Volných Smr rubrika o umní cizím —
v reprodukcích. Neprošlo to ovšem hladce,

celá ta záležitost pinesla spolku i asopisu
mnoho výtek a podezívání, v nmž zrádco-

vání internacionalismem hrálo hlavní úlohu.

Na zapoaté cest jde dnes spolek Mánes
dále. Snaži se toto cizí umní Praze ped-
vésti pímo v originále. Pracovalo se tiše,

bez okázalé reklamy, za to ale tím intensiv-

nji. Dnes, kdy výsledek práce, žádoucí cíl

je jistý, picházíme tímto s veejností sdliti

kroky, které byly podniknuty.

V dob svtové výstavy Paížské odebrali

se zástupci spolku, malíi Hofbauer a Jiránek,

opateni legitimací asopisu našeho do Paíže,

aby tam pro úkoly naše hledali podpory.

asopis Volné Smry, který u nás dodnes
nemže nabýti takového zabezpeení, aby

o jeho existenci nemusily stále býti obavy,

svým obsahem a svojí úpravou byl obma
našim zástupcm nejlepším doporuením. On
zjednal jim všude pístup a nejvelejší pijetí.

A první, který s neobyejnou ochotou vyšel

vstíc, byl nejvtší plastik Francie, mistr Rodin.

Nadšen dal asopisu všechny práce k dis-

posici, autoi francouzských text ochotn
dovolili peklady statí, a tak bylo Volným
Smrm umožnno, vydati nádherné dvojité

íslo Rodinovo v roníku minulém.

Událost tato a zvlášt okolnost, že íslo

toto dodnes jest nejúplnjším a nejobsáh-

lejším obrazem innosti Rodinovy, zabezpeilo

nám mistrovy sympathie v míe nejvtší.

V této dob vstoupil k Rodinovi do atelieru

len spolku, socha Maatka, který s nevšední

ochotou byl nám sprostedkovatelem všech

dalších našich krok a kterému vdíme
mnoho za služby pro nás tak nadšen konané.

Pední morální úspch ísla Rodinova však

byl ten, že Rodin, zpraven Maatkou o po-

mrech našich, projevil sám ochotu úastniti

se výstav, spolkem Mánes poádaných. Chopili

jsme se této vzácné píležitosti a požádali

Rodina o kolektivní výstavu v Praze.

Slíbil okamžit našemu pání vyhovt. —
Spolek najal k úelu tomu místnosti v paláci

Nádherného a vyžádal si kolekci plastik a kre-

seb, které okamžit do Prahy byly zaslány.

V dob, kdy zásilka tato došla do Prahy,

slaveny v Paíži okázale slavnosti V. Huga,

pi kteréž píležitosti došlo k manifestanímu
pijetí eské delegace. Psobením pp. Maatky
a Muchy došlo ku pijetí eské delegace

Rodinem v atelieru jeho paížském i meu-
donském.

Všechny tyto okolnosti byly píinou, že

Rodin odhodlal se pro Prahu pipraviti vý-

stavu v daleko vtším rozmru, než v jakém
dosud v jiných stediscích umleckých ji

poádal. A výsledek toho bude exposice í-

tající 86 plastik a 76 rám s kresbami, ko-

lekce to tak obsáhlá, že podá plný obraz

o innosti tohoto velikána francouzského umní.

Své sympathie pak nám chce projeviti

svojí návštvou v Praze, kterou jednak spolku

Mánes, jednak eské delegaci v Paíži byl

pislíbil.

Naprostý nedostatek vhodných výstavních

místností v Praze byl s poátku kamenem
úrazu celého podniku. Laskavostí mstské
rady Pražské a Smíchovské bylo však spolku

Mánes zapjeno místo u vchodu do zahrady

Kinského, aby tam mohl zízen býti provi-

sorní pavilon pro tuto výstavu.

Vzhledem k dležitosti celé akce a hlubo-

kému její kulturnímu významu, jaký pro

Prahu má, obrátil se spolek Mánes o morální

podporu k rad msta Prahy, Spolku eských
žurnalist, všem umleckým korporacím e-
ským, jakož i jednotlivým lenm eské de-

legace. Dá se proto oekávati, že významná
tato událost umlecká nezstane bez vážného
vlivu a pinese osvžení do našich pomr
umleckých.

SPOLEK „MANES“ V LETOŠNÍM ROCE
uspoádá adu výstav po eském a morav-

ském venkov. Prvá výstava tohoto druhu

otevena byla o svátcích velikononích péí
prmyslového musea pro sev. vých. Cechy

v Hradci Králové, v slavnostním sále vyšší

obchodní školy. Výstavy súastnilo se 20 len
115 pracemi.

SUMMÁRNOU A KONENOU ODPOV
na rozbedlé polemiky p. Mrštíkovy, které

pináší „Slovo", uveejníme v píštím ísle

Volných Smr.

Péí a nákladem spolku „MÁNES. “ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie „UNIE-VILÍM“ v Praze.
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NÁRT VRAT.

OTEL CENTRAL
V PRAZE.
Stavební parcela, na

níž stojí Hotel Central, jest pouze

16 metr široká a 64 m. hlu-

boká. Pro její nevýhodnou formu

nebylo také pvodn zamýšleno

zastavti ji hotelem, teprve po-

zdji, zvláštní shodou okolností,

rozhodli se majitelé pozemku

postaviti tu menší sice, ale všem

moderním požadavkm odpoví-

dající hotel s koncertním sálem.

Pi ešení pdorysném bylo

hlavn hledno k tomu, aby ona

neobyejná hloubka budovy úel-

ným rozlánkováním a uspoá-

dáním vestibul v dojmu, pokud

možno, zmírnna byla. Vestibul

rozdlen na ti ásti a sice pední

otevený pedvestibul, odkudž vchází se na levo do místnosti re-

stauraní, na právo do menší místnosti konversaní a pímo pak

do druhé ásti vestibulu s lóží portýrovou a odtud dále do tetí

ásti se schodištm a volným liftem. Z tohoto vestibulu vstupuje

se do zvláštního pedsálí, ve kterém jest garderoba, toillety, buffet

a pokladny a z nhož se zprostedkuje vstup do níže položeného

sálu koncertního a na výše položené jeho galerie.

Sál jest navržen jako koncertní a slavnostní dosti vysoká, shora

osvtlená místnost s galeriemi a estrádou, ped kterou leží pro-

hloubený orchestr s pohyblivou podlahou.

Jednotlivá patra obsahují mimo vedlejší místnosti 50 hotelových

pokoj.
Pro budovu tuto navrhl prof. Ohmann dv rzné fagady (ob

byly otisknuty v „Architektu"), z nichž jednu, a sice poslednjší, po

odchodu prof. Ohmanna do Vídn nám jako bývalým žákm jeho

dále bylo sveno v detailu provésti.
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BENDELMAYER A DRYÁK.

DVEE VESTIBULU.

Pi provedeni této práce hledli jsme,

pokud to možno bylo, držeti se co nejvíce

v intencích navrhovatele. Vtší úchylky staly

se hlavn ve spodní ásti fagady a úprav
ástí železných.

Další architektonickou úpravu celé budovy
a výzdobu vnitk vypracovali jsme dle vlast-

ních návrh.
Pi úprav jednotlivých prostor byla ve-

doucí a rozhodující zásadou jednoduchost,

kteráž podminuje istotu, úelné použití ma-
teriál a solidní zpracování.

Sádrová omítka, kámen pravý i umlý,
devo a železo neb mosaz, jsou tu nejvíce

použité, viditelné materiály.

Sádrové omítky, pokud možno mlce nane-

šené, jsou vtšinou hladké neb jen velmi ploše

profilovány.

Plastické, vtšinou naturalistické, dle po-

teby ornamentáln pibarvené ozdoby jsou

vesms nanášeny a použity jen na význa-
ných místech vždy s uritým úmyslem,

bu jen zdobiti nebo funkce stn, strop,

oblouk neb pas lehce nazna-

ili, symbolisovati. Lehké formy

pas ve vestibulu, rabicových ob-

lých stn pedsálí a taktéž rabi-

cové široké, lehkou železnou kon-

strukcí nesené klenby sálu cítili

jsme potebu vyjáditi v profilaci i

v ornamentací jakousi pružností

a lehkostí.

Tím podmínna též jakási jem-

nost a plochost, jakož i vyhnutí

se všem reminiscencím a použí-

váni motiv a forem u nás ob-

vyklých historických sloh ka-

menného pvodu.
Devné souástky stn

dvée a deštní v restauraci ve

vestibulu, pedsálí a sálu jsou

z napouštného leštného buku
taktéž ploše, a teba že nkde
volnjších forem, pece jen vždy

s ohledem na možnost solid-

ního konstruktivního zpracování

navrženy.

V pokojích hotelových, které

mají vtšinou jen hladké, pouze
jemným profilkem orámované stro-

py, jest i nábytek v zásad tchže
intencí, istotu pedpokládajících,

držen co nejjednodušeji. Celý in-

terieur má psobit, abych tak

ekl, úelností a jednoduchostí

vagónového coup.
Kované železo má též znanou úlohu,

jak na fa^ad, tak uvnit. Na fagad jest velká,

sklem opatená, železná ímsa, míž balkó-

nová, marquisa, míž portálu a okna re-

stauraní, uvnit pak zábradlí ve schodišti

s viditelným výtahem, zábradlí schodišt

v pedsálí a ásten i v sále.

Použití železa továrního t. zv. fa^onového

jen z ásti kovanými ornamentálními ozdo-

bami proloženého, u míží pak též jistý

princip v technickém provedení, t. j. zásadní

vyhnutí se všemu plátování, petínání jed-

noho železa druhým bylo nám vodítkem pi
návrzích nkterých neobvyklých forem.

Mosazné kování dveí, pak nkterá t-
lesa osvtlovací jsou též, pokud možno bylo,

dle našeho návrhu provádna. Pi ornamen-

tálních návrzích pro sklo a malovanou de-

koraci byl nápomocen J. Beneš.

Modely figur prosceniových modeloval

socha Šaloun a na míst je nanesli i s na-

turalistickým pozadím Šimanovský, Krauman
a Pickart.

BENDELMAYER A DRYÁK.
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HOTEL CENTRAL. SCHO-
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Á VRH NA ÚPRAVU OKOLÍ
PRAŠNÉ BRÁNY uveejujeme
jako ást konkurenního návrhu na

regulaci Starého Msta jen vzhledem k aso-
vosti této otázky, a poukážeme-li zde na zá-

sady, kterými jsme se tu ídili, nechceme tím

nijak tvrdit, že jest toto ešení jedin správné

a možné.

O jde hlavn pi úprav okolí Prašné

brány, když spátel i ti se již musíme se za-

stavením, pokud možno ekonomickým, po-

zemk bývalé kadetky? Jednak o uvolnní

komunikace kol brány, pak o vytvoení no-

vého moderního okolí (o zachování njakého
starého rázu okolí nemže se pece ani

mluvit), které by však psobivost brány co

nejmén ohrožovalo.

Rozešení pak mže býti co nejrznjší,

dle toho, jaké budovy se tam konen po-

staví, zda veejné, obchodní neb j. a pak

dle pojetí toho kterého umlce. My ídili jsme

se zásadou, že zastavení pozemk bývalé ka-

BENDELMAYER A DRYÁK.

HOTEL CENTRAL. - ZADNÍ

STNA SÁLU. :

detky díti se má, ne-li již úpln celkov,

tedy aspo dle blok jako celk. Zastavení

blok menšími domy po zpsobu assanace

bylo by jen možno litovati, nebo nebude
v Praze již tak brzy místa, které by se dalo

tak celkov a v pomru k jeho cen tak

velkomstsky zastaviti.

Celý komplex býv. kadetky rozdlen na

ti bloky; regulaní ára blíže brány a ná-

mstí Josefského ustupuje pokud možno, avšak

pedložená 5 m. hluboká terassa pístupná
z prvního patra budov k úelm restauraním
nebo kavárenským a dole v pízemku jako

obchodní místnost využita, zastupuje jednak

v dojmu nynjší nízké krámky a dovoluje

pak spíše využitkovati zastavitelnou plochu,

aniž se prelí vysokých nových dom samo
píliš brán piblížilo. Tato znan vyložená

terassa akcentuje zárove horizontální dlení
oproti vertikálnímu smru brány, ímž nové

budovy aspo v dojmu znan snižuje.

Na levé stran brány (proti Píkopm) je

situace skorém nezmnna, a ponvadž je
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MSTA U MOSTU CÍS. FRANT. JOSEFA.

zde brána budovám nejblíže, oddlena jsouc

pouze širokým chodníkem, navržen jest z této

strany v konkurenních podmínkách žádaný

pohodlnjší pístup k sálu Prašné brány,

akoliv v principu s tímto požadavkem n-
jakého spojení se soukromnými budovami

vbec nesouhlasíme.

Pi této píležitosti chceme poukázati k tomu,

jak u nás stále ješt snaha po zachování

a historicko-slohovém nazírání vede na scestí,

kterým se spíše opaku dochází.

U vtšiny konkurenních i mimokonku-
renních návrh na úpravu okolí Prašné brány

bylo vidti snahu, piblížiti se brán i ve

slohu co nejvíce pistavním gotických oblouk

(podjezd), ba dokonce i gotické vže a úpravou

fagad vedle navrhovaných budov s gotickými

neb aspo eskorenaisanními štíty, arkýi

a pod.*)

Jde tu o zachování psobivosti Prašné

brány, o zachování istého požitku pi
pohledu na umlecké to dílo, i obáváme
se a to nejplnjším právem, že práv ty návrhy,

které se chtjí pistavováním gotických pod-

jezd atd. brán piblížiti, mohou snadno její

psobivost více ohroziti a pozorovatele o istý

požitek pipraviti, než fagada zcela moderního,

obchodního neb veejného domu, teba i s vi-

ditelnou železnou konstrukcí, velkými otvory

a výklady, ale jen pak, nebude-Ii chtít zá-

vodit s bohatostí brány samotné a bude-li
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VILLA NA LETN
HLAVNÍ VCHOD.

se, jsouc umlecky navržena, držeti v uctivé

vzdálenosti a pietní jednoduchosti.

Prašná brána psobí nejvíce pi pohledech,

kdy silhuetují se její kontury proti obloze.

Pi pohledu s Píkop bude nám kus oblohy

zastavn, a tu mže nastoupit jen jednoduchá

a klidná fa^ada, a již paláce neb domu ob-

chodního.

Vyobrazený pohled na Prašnou bránu (od

Hotelu de Saxe) tento názor instruktivn i 1 1 u

-

struje. Žádaná spojovací chodba na levé stran

brány jest dsledn navržena jako lehká, že-

lezná, dobe konstruovaná lávka v tom pe-
svdení, že práv takto mén poškodí ráz

a mén sete pel stedovkosti brány než-li

kamenná chodba na oblouku, teba v goti-

ckém slohu.

DRYÁK, WE1CHERT, BENDELMAYER.

*) Tutéž snahu vidli jsme u vtšiny návrh na
pražskou radnici, kde nejen že navrhována hojnost
nových radniních vží staré podobných, ale i fa-

9ady pizpsobovány dle okolí, na Staromstském
námstí v gotickém, na Malém námstí (snad naproti

domu Rottovu) v eskorenaisanním a v ulici naproti

kostelu sv. Mikulášskému v barokovém slohu.

Sirv dm na Velkém námstí a záložna malo-

stranská na námstí Radeckého mají snad jen proto

vže, že jsou v blízkosti kostel sv. Mikuláše.

Na to pak pohlíží veejnost ba i dosud mnozí
odborníci jako na zachovávání rázu Prahy.
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D robnosti z goetha. (z ecker-
MANNOVÝCH ROZMLUV.)

28 . 2 . 1824 .

Jsou znamenití lidé, kteí nedovedou nic

vykonati s patra, nic povrchn, jichž povaha

naopak vyžaduje, aby své pedmty pokaždé

s klidem hluboko pronikali. Takové talenty

iní nás asto netrplivými, ponvadž od nich

zídka dosáhneme, eho si práv pejeme;
avšak tímto zpsobem bývá vykonáno to

nejvyšší. . . . Manýra chce býti vždy hotova

a nemá nijakého požitku z práce. Pravý,

opravdu veliký talent však nachází své nej-

vyšší štstí v provádní . . . Menším talentm
nestaí umní samo o sob; mají pi pro-

vádní stále jen na oích zisk, jehož doufají

hotovým dílem dosíci. Z tak svtských úelu
a smr nemže však povstati nic velikého.

*

13 . 12 . 1826 .

Talent se nerodí, aby zstal odkázán sám
na sebe, ale aby se obrátil k umní a k do-

brým mistrm, kteí z nho nco uiní. etl
jsem tyto dny Mozartv list, v nmž píše

jakémusi baronovi, který mu poslal skladby,

asi následovn: „Vám diletantm teba vy-

initi, neb u vás obyejn se stává dvojí

:

bu nemáte nijakých vlastních myšlének,

a pak béete cizí; neb, máte-li vlastní my-
šlénky, nedovedete s nimi zacházeti“. Není

to skvostné? A neplatí toto velké slovo, jež

Mozart ekl o hudb, o všem ostatním

umní? Leonardo da Vinci praví: „Nevzi-li

ve vašem synovi vloha, aby to, co kreslí,

tak vyzdvihl silným stínováním, že byste to

chtli ohmatat rukama, nemá nadání." A dále

praví Leonardo da Vinci: „Když si váš syn

dokonale osvojil perspektivu a anatomii,

dejte jej k dobrému mistrovi." Dnes umjí
naši mladí umlci obojí, sotva když opou-
štjí svoje mistry. Tak velice se asy zm-
nily. Našim mladým malím schází srdce

a duch
;

jich výmysly nepraví nic a nijak

nepsobí; malují mee, které nesekají, šípy,

jež netrefují, a asto se mi vtírá myšlénka,

že všechen duch zmizel ze svta. . . . Pi-
hlížel jsem k umleckému malíství po pa-

desát let, a nepihlížel jen, nýbrž snažil se

též, pokud na mn bylo, na n psobiti,

a mohu nyní jen tolik íci, že, jak se dnes
vci mají, málo lze oekávati. Musí pijití

veliký talent, jenž si osvojí vše, co je v sou-

asné dob dobrého a tím vše pekoná. Jsou
tu všechny prostedky, všechny cesty jsou

vyznaeny a upraveny. Máme dokonce nyní

i Fidiasy na oích, na co nebylo za našeho

mládí pomyšlení. Neschází nyní, jak praveno,

nic víc, než velký talent, a ten, doufám,

pijde; leží snad již v kolébce a vy mžete
se dožiti ješt jeho slávy.

*

3 . 1 . 1827 .

Rafael a jeho souasníci pronikli z ome-
zené manýry k pírod a svobod. A nynjší
umlci, místo aby dkovali Bohu a užili této

výhody a pokraovali na této znamenité cest,

vracejí se opt k omezení. To už je pes
píliš, a sotva lze toto zatemnní hlav po-

chopiti. A ponvadž na této cest v umní
samém nemají opory, hledají ji v náboženství

neb ve stran; nebo bez obojího nemohli

by slabostí ani obstáti. Celým umním táhne

se spíznnost. Vidíme-li velkého mistra,

nalezneme vždy, že užil toho, co bylo u ped-
chdc dobrého, a že práv to jej udlalo
velikým. Mužové jako Rafael nerostou ze

zem. Tkvli v antice a tom nejlepším, co

ped nimi vykonáno. Kdyby byli neužili výhod
své doby, dalo by se o nich málo íci.

1 . 4 . 1827 .

Jsou mi k smíchu esthetikové, kteí se

moí, aby nkolika abstraktními slovy vpra-

vili do pojmu ono Nevyslovitelné, pro nž
užíváme výrazu krásné. Krásno je projev,

jenž sám sice nikdy se nezjevuje, jehož od-

lesk však stává se viditelným v tisícerých

rzných projevech tvoícího ducha a je tak

rozmanitý a tak rznorodý jako píroda
sama . . .

26 . 2 . 1824 .

Svtlo je dáno, a barvy nás obklopují

;

kdybychom však nemli svtlo a barvy ve

svém vlastním oku, nepotebovali bychom
též nic takového mimo sebe.

*

PED RUBENSONOVOU KRAJINOU.

11 . 4 . 1827 .

Tak dokonalý obraz nebyl nikdy v pírod
vidn, ale dkujeme za tuto komposici ma-

líovu poetickému duchu. Velký Rubens však

ml tak neobyejnou pam, že nosil celou

pírodu v hlav, a že byla vždy ve svých

jednotlivostech na jeho rozkaz pohotov.
Odtud ona pravdivost celku i detailu, tak
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ŽELEZNÁ VRATA.

že víme, že vše to je istá kopie pírody.

Dnes se takové krajiny vbec už nemalují,

tento zpsob vnímání a zírání na pírodu
docela zmizel, našim malím schází poesie.

A pak jsou naše mladé talenty odkázány
samy na sebe, scházejí živí misti, kteí by

je uvedli do taj umní. Dá se sice i od

mrtvých lecemus nauiti, to však je spíše,

jak lze pozorovati, odkoukávání jednotlivostí

než pronikání do hlubšího zpsobu mistrova

myšlení a práce.

18 . 4 . 1827 .

Umlec je k pírod v dvojím pomru:
je jejím pánem a zárove jejím otrokem.

Otrokem, pokud musí psobiti pozemskými
prostedky, aby mu bylo rozumno; pánem
však, pokud tyto pozemské prostedky svým
vyšším intencím podrobuje a služebnými iní.

Umlec chce k svtu mluviti celkem; tento

celek však nenalézá v pírod, ten je plodem
jeho vlastního ducha, neb chcete-li, zavanutí

oplodujícího, božského dechu.

PED MODERNÍMI RYTINAMI.

13 . 2 . 1831 .

Jsou to vskutku dobré vci.

Vidíte isté pkné talenty, kteí

se nemu nauili a osvojili si

v znaném stupni vkus a umní.
Avšak pedce nco všem tm
obrazm schází a sice — muž-
ství. Pamatujte si toto slovo

a podškrtnte je. Schází tm
obrazm jistá vtíravá síla, která

se v pedešlých stoletích všude

projevovala a která nynjšímu
století schází, nejen v malí-

ských dílech, ale též ve všem
ostatním umní. Žije slabší po-

kolení, o nmž nelze íci, je-li

slabší od narození, i slabším

vychováním a výživou.

*

Z LÁNK O UMNÍ.

Diletant vyhýbá se dokona-

lému, pechází pes nauení
nutných vdomostí, aby se do-

stal k tvoení, zamuje umní
s látkou.

Tak na p. nikdy nenalez-

nete diletanta, který by dobe
kreslil

;
nebo pak by byl na

cest k umní; naproti tomu
jsou mnozí kteí špatn kreslí a ist malují.

Diletanti vnují se asto mosaice a malo-

vání voskem, ponvadž trvání díla kladou

na místo umní.

astji zabývají se radirováním, ponvadž
je láká rozmnožování.

Vyhledávají uinlústky, manýry, zpsoby
provádcí, tajné prostedky, ponvadž se po

vtšin nemohou povznésti nad pojem mecha-

nické zrunosti, a myslí, jen kdyby mli zru-
nost, že by pro n nebylo dále žádných

obtíží.

Práv proto, že diletantm pravý pojem

o umní vtším dílem schází, dávají vždy

mnohému a prostednímu, ídce se vyskytu-

jícímu a drahocennému pednost ped vybra-

ným a dobrým. Naleznete mnoho diletant

s velikými sbírkami, ba mohlo by se tvrditi,

že všechny velké sbírky vznikly z diletan-

tismu. Nebo zvrací se ponejvíce a zvlášt, je-li

podporován jmním, ve sbratelskou váše.
Chce jen mít, ne vybírat s rozumem a spo-

kojit se s málem dobrého.

180



Diletanti mají dále vtšinou vlasteneckou

tendenci; nmecký diletant zajímá se proto

nezídka tak živ výhradn o nmecké umní;
— odtud sbírky mdirytin a obraz pouze

od nmeckých mistr.

Dva zlozvyky vyskytují se asto u dile-

tant a pocházejí rovnž z nedostatku pojmu

o pravém umní. Clití pedn stanovití, t. j.

jich pochvala má platiti, má oznaovati

umlce. Podruhé umlec, pravý znalec, má
neomezený, celý zájem a vážnost k umní
a k umleckému dílu, diletant vždy jen po-

loviní; provozuje vše jako hru, k ukrácení

asu, má vtšinou ješt vedlejší úel, ukojiti

njakou náklonnost, vyhovti njakému
rozmaru, a hledí vyhnouti se zodpovd-
nosti vi svtu a požadavkm vkusu

tím, že pi kupování umleckých dl hledí

též konati ješt dobré skutky. Podporo-

vati nadjného umlce, pomáhati chudé

rodin z bídy, to je vždy píinou, pro
diletanti koupili to neb ono. Tak hledí

hned ukázati svj vkus, hned oistiti jej

od podezení.
*

Pravý umlec stojí pevn a jist

v sob samém
;

jeho úsilí, jeho cíl je

nejvyšším úelem umní. Stále se nalézá

však daleko od tohoto cíle a je tudíž

vi umní neb pojmu umní velice

skromný, i pizná, že ješt málo vykonal,

teba bylo dílo jeho sebe znamenitjší a

teba jeho sebevdomí vi svtu sebe

více stouplo. Diletanti však, i vlastn
fušei, nesmují naproti tomu, zdá se,

k njakému cíli, nehledí ped sebe,
ale jen na to, co se vedle nich dje.
Proto vždy srovnávají, pehánjí po vtši-

n chválu, kárají neobratn, mají neko-

nenou úctu ped sob rovnými, dodávají

si tím zdání pívtivosti, spravedlivosti,

a vlastn jen vynášejí sebe sama.

V. T.

Literatura.
„MIR ISKUSSTVA" (SVT UMNÍ)

je vren svému heslu : celý svt umní
bez pestání pozorovat a studovat, všecko

jeho proudní, kypní a tvoení mít stále

na oích, a pi tom bez pestání žárliv

dbát, aby on sám, ten ruský pozoro-

vatel a stopovatel, v tom svt umní
se neztrácel, nýbrž aby od všech byl po-

zorován, aby všude cítili jeho pítomnost.
Není umleckého listu, který by podával

tak vrný a bohatý obraz souasného
umní, ve výboru tak umlecky jistém a

správném, jak to iní „Mir Iskusstva“.

Spolenost ruznojazyná, ale spolenost ducha
a vkusu se tu schází z celého svta. „Studio 11

je proti nmu jednostranný, píliš anglický. N-
mecké a francouzské listy ješt jednostran-

njší anebo mén vybíravé. Uvedu jen nkterá
jména umlc na doklad, jména umlc ro-

mánských, germánských, slovanských a fin-

ských, jimž v tetím roníku M. I., nedávno
ukoneném, vnován vtší poet vyobrazení.

Z románských jsou to Francouzové Sisley,

Manet, Cl. Monet, Pissaro, Legros, Lepre,
Valloton, Bernard, Denis, J. Carris a jiní;

Vlach Segantini
;
Španl Zuloaga. Z germán-

ských jsou to Angliané Watts, Burne-Jones,

A. DRYÁK.
—

FAQADA TOVÁRNÍ
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Stevens, Shannon a j.; Amerian Sargent;

Nmci Bocklin, Tlioma, Leibl, Leistikov a j.;

Norové Werenskiold a Engstrom. Ze slovan-

ských umlc jsou dosud zastoupeni jenom

Rusové, a to jak staí misti století XVIII.

a prvé polovice XIX. — Levickij, Tropinin,

Šukin, Brjullov a Ivanov (jemuž krásné íslo

vnováno), tak novjší -- Levitan, Rpin,
Srov, Trubeckoj, Vrubel, Benois, Korovin,

Golovin, Vasncov Ap
,

Ostrouchov a mn.

jiní. Jeden sešit vnován ruským kreslím.
Také ukázky staroruské architektury M. 1.

pedvádí, celkové pohledy neb detaily zají-

mavých chrám v Sazdale, Jaroslavi, Roštov,
Pskov, Kostrom a j. Konen finským

umlcm vnován sešit, plný originálních

prací. Mimo to bohatý výbor je tu vynikají-

cích prací z výstavy poádané „Mirenr Iskus-

stva“, z výstavy paížské, z dtské výstavy

v Paíži, z drážanské a darmštadtské. V ásti

textové je ada pozoruhodných lánk, zvlášt

dokonení rozsáhlé studie Merežkovského
o Tolstém a Dostojevském, uveejované ve

všech íslech roníku druhého a tetího.

„CHUDOŽESTVENNYJA SOKROV1ŠA
ROSSIJP 1 (Umlecké poklady Ruska), vychá-

zející msín jako M. I., jsou velmi cenným
doplkem k nmu. Všímají si všeho um-
lecky krásného v Rusku, a je to pvodu
domácího, a cizího, ale jen se stránky es-

thetické, a nikoliv archeologické anebo histo-

rické. Msín vychází sešit o 12 pílohách
vedle textu. Láce neobyejná — ron
6 rubl. Dokonený práv I. roník pedvádí
na 144 listech (mimo množství vyobrazení
v textu) stavitelské památky ruské, skulpturu

antickou (Kariatidu, možná Praxitelovu, Dio-
nysa, staroecké masky, ti rozkošné sošky
z Tanagry a j.), gotickou (skvostný znak

msta Janova), staroruskou, renaissanní (Do-

natella, Michelangela a j.), barokní a roko-

kovou (Falconneta)
;
malískou školu ruskou

XVIII. a prvé pol. XIX. (Levickij, Borovikov-

skij, Šebanov, Venecianov, Ivanov), vlašskou

(Botticelli, Cima de Conegliano, P. Perugino,

Lionardo da Vinci, Tiepolo a j.), nizozemskou

(Jost van Cleef, Jordaens, Rubens, van Dyck),

holandskou (Rembrandt, Ruisdael, Pieter de

Hooch a mn. j.), francouzskou (Claude Lor-

rain, Watteau. Pater, Boucher a j.); nábytek

rzných sloh, klenoty, sklo, majoliku, bronzy,

atd. Text k tomu všemu je velmi pouný,
struný, ale látku vyerpávající. Nkde pi-

kresluje L. Bakst k obrazm a k jiným ped-
mtm, kde se to hodí, rokokov graciesní

rámce, K. Somov zase pvabné vignety. Vbec
už první roník ukazuje netušené bohatství

umleckých poklad na Rusi. Nejen carský

dvr, ale i šlechta i jiní zakládali si sbírky,

obrazárny už ve stol. XVIII. (jeden sešit v-
nován sbírkám v paláci hr. Stroganova, jiný

bohaté sbírce holandských mistr P. P. Se-

menova; pro píští rok slíbeno nkolik ísel,

vnovaných soukromým uml. sbírkám). Re-

daktor Alexandr Benois ídí tento sborník

velmi dmysln a peliv. „Zdá se nám —
praví v úvod k sešitu prvnímu — že pí-
klady umní minulého mají oduševovati nás

a navádt na nové myšlenky; myslíme, že

hledíce na to, jak dívjší umlci všichni

rzným zpsobem a všichni stejnou mrou
byli velicí a dobí — a to jenom tím, že

byli svobodní a smlí — i my osvobodíme

se od posledních okov školního pedantismu

a rutiny a nakonec promluvíme svými slovy.

Doufáme, že naše publikace bude pobídkou

k takému upímnému a svžímu umleckému
tvoení." T.

Péí a nákladem spolku ,,MÁNES. “ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografíe ,,UNIE-VILÍM“ v Praze.



PÍLOHA „VOLNÝCH SMR" . 8.

DV KAPITOLY Z LITERÁRNÍ ABECEDY.
(PANU V. MRŠTÍKOVI.)

I.

Nevkusnou hru na schovávanou chce se mnou ipodle

15. ísla »Slova« hrát p. V. Mrštík.

tenái Volných Smr vdí, že jsem v 5. a 6. ísle

rozebral nkteré vty a odstavce p. Mrštíkovy a ukázal,

jak jsou grammaticky a logicky nemožné nebo vcn ne-

správné nebo bez umní vyslovené.

P. Mrštík, který se ani nepokusil, aby nco z mého roz-

boru vyvrátil, chce mne pivést ad absurdum tím, že cituje

nkteré vty ze Shakespearea a pí. R. Svobodové
a vsí pod n kritiku, kterou jsem stihal urité a pesn
rozebrané vty — jeho.

Nerozumím sice, jak se dostává autorm tmto proble-

matické cti, aby bylo jimi jako míem házeno v naší pole-

mice — ale chce-li tím p. Mrštík íci, že i tito autoi dají

se porazit zpsobem, jakým jsem porazil jeho, pravím mu,

že se klame.
O obrazech pí. Svobodové, vybraných z »MiIenek«, je

to patrno každému literárnímu vzdlanci. Nedovozuju-li toho

blíž, je to proto, že nemám ani práva ani povinnosti o nich

v této souvislosti vykládat: nepsal jsem vbec kritiky

o » Milenkách*, a soud mj, na njž se odvolává p. Mrštík,

vztahuje se k jiným, starším pracím pí. Svobodové.
Chce-li svými citáty ze Shakespearea íci p. Mrštík, že

Shakespeare píše práv tak špatn jako Mrštík, nebo že

Mrštík píše stejn dobe jako Shakespeare, -— mýlí se také.

Pravda, kterou vidí každé literární dít, jež zná Shakespearea
a etlo moje ukázky z Mrštíka, jest, že Mrštík píše docela
jinak, od základu a koene jinak, než Shakespeare
a že kritika má, která piléhá úpln na Mrštíka, nezasahuje

v niem Shakespearea.

Nebo u Shakespearea nenaleznete nikde, aby si spletl

pojmy a slova »lub« a »vrub« a pítomný as s minulým
a napsal logickou i gramatickou píšeru. Nikdo mi nedo-
loží, aby psal Shakespeare o mythologii a neznal jí (osed-

laná Fúrie, Nemesis s provazy namoenými v eznické krvi),

o šermu a nerozuml mu, o studu jako potu, o duši, jež

uchází ventilem atd. Shakespearovy obrazy jsou pravdivé
a správné až do vdeckosti — jak ví každý, kdo Shakes-
peara studoval. Snad mnohý obraz jeho je násilný, vzky-
plý a horený — ale pak bývá také pravidlem na svém
míst, pimený osob, nálad, situaci. Mluví jimi lidé

v afektech, v pathosu, lidé unesení, vášniví, šílení.

Ale i kdyby opravdu psal shakespearovskými obrazy
(jako že nepíše), myslí p. Mrštík, že jich smí užít a napsat
— v literární studii, v kritickém lánku? Smí
p. Mrštík, když rozebírá a charakterisuje Zeyera,
mluvit jako šílící král Lear nebo Hamlet? Každé literární

dít ví dnes a pouí p. Mrštíka, že první zákon stylu je

pravdivost, to jest ú e 1 n o s t. Co jest na míst v renais-

sanní tragedii XVI. nebo XVII. vku, co ve scén vzru-

šení, pathosu a kee — psobí komicky v literární studii

ve XX. století. Co je veliké, dsivé a vznešené ve verši
— zní jalov a prázdn v prose — nota bene: v kri-

tické prose, kterou je pece lánek o Zeyerovi!
Což mám vykládat stále literární abecedu?!
Každý vzdlanec ví dnes, že smšnost vinohradského

inžáku je práv v tom, že lepí na sebe dekorativní pathos
(kopuli, sloupy atd.), který serval s renaissanního paláce

nebo s renaissanní radnicj. A každý vinohradský stavitel

mže stejným právem, jako p. Mrštík na Shakespearea,
odvolat se na Michel Angela, Fischera z Erlachu, Dienzen-
hoffera nebo jiného mistra baroka, jichž monumentální
mramorový pathos kopíruje a padlá v krotkých rozmrech
štukou a lepenkou.

Jak p. Mrštíkovi bží jen o to, aby naházel svým te-
nám písek do oí a jak je mu k tomu každý, i nejpo-

chybnjší prostedek vhod, ukazuje nejlépe, že cituje Sha-
kespearea v starém, libovolném a kostrbatém peklade —
tuším J. J. Kolatov. Každý literární vzdlanec ví dnes,

jak tento muž pekládal: vkládá každou chvíli ci-

zímu autoru do úst své nápady a barokní fráze.
Tak cituje p. Mrštík ve »Slov«.
— O kéž by pepevný ten tlastroj roztál a rozhrk’

se na krpj rosy.
Ale to Shakespeare nikdy nenapsal. V Sládkov pekladu

(Hamlet, str. 21) zní to místo ku podivu krásn a prost:
— Ó kéž by to píliš, píliš pevné tlo se rozply-

nulo, zjihlo na rosu!
Nebo uvádí p. Mrštík

:

— Již za msíc zasnoubena, tož díve, než slanost slzí

zanikla v zántu zpruzených oí.
Místo tohoto galimatiáše má však Sládek (t., str. 22)

:

za msíc — než ješt sl tch slzí prolhaných

jí stekla s oí rud zniených
se vdá! —

Mže být nco jasnjšího a prhlednjšího?
Nebo na str. 89. te se u Sládka:

O to mne uráží do duše, když slyším hmotného, pa-

rukatého vlasáe trhat váše na cucky, na hadry a t l a-

skat i do uší floutkm v pízemí . . .

P. Mrštík cituje však zase místo Shakespeara — patrn
Kolara

:

A mne to až do duše uráží, když slyším, kterak trhá

váše na samé cucky a caparty, aby jen rozrážel
sluch,

a této poslední vty, které v Shakespearu v^bec
není, chytá se zase p. Mrštík!

Srovnává-li p. Mrštík takový zpsob obrany se svojí

literární ctí — dobrá. Myslí-li, že se zachrání touto hluivou,
úmysln falšující a matoucí taktikou ped nemyslivým
kavárenským obecenstvem, peju mu toho. Já vznesl svou
pi ped j iný tribunál. Již minule jsem vyložil, že jsem
promluvil jen pro veliký zásadní dosah stylové
otázky u nás — a pro p. Mrští kovu lepší minu-
lost. Doufal jsem ješt, že jeho uspané umlecké svdomí
procitne. Ale marn

:
p. Mrštík zahlušuje je stále víc a stále

nepoctivji.

V Praze, 30./31. III. 1902.

II.

P. Mrštík poctil mne mimo nadání ješt jednou svoji

trochu nepozornou pozorností, mluveno po shakespearovsku.
Je dobe, že hned na poátku svojí pekruté satiry avi-

suje, že »falšoval a bude falšovat a švindlovat, jak dlouho
bude chtít « a že s pravým divácko-lidovým humorem da-

toval svj opus významn »1. aprile« — jinak bych jej

snad byl bral vážn a p. Mrštík mohl by mne zase po-
razit strašným argumentem, že úmysln a »s methodou
blázní* (mluveno zase po shakespearovsku).



P. Mrštík falšuje tedy soustavn a s methodou po celý

lánek.
Nedá se nic namítat proti tomuto sportu diváckého genia,

teba osobní dodavatel jeho citát (Shakespeare) mínil, že

je to »dobrou kratochvílí pro dti « . Jen proto, že jeho lánek
je trochu nepehledný a geniáln rozházený, dovoluji si

jeho »falsa« a »švindly® (ipsissima verba!) oíslovat a se-

stavit v adu.
1. Je tedy veden p. Mrštík svoji methodou ke lži, že

jsem sfalšoval jeden jeho citát.*) — Vypustil jsem totiž

pro pílišnou délku (citoval jsem odstavec 12ádkový!)
poslední lhostejnou vtiku; vtika ta, opakuji, byla do-
cela lhostejná v našem sporu, nebo v nm šlo jen

0 to: á) ukázat na jemnocitný slovník p. Mrštíkv (slova

*>beka« a »holomek«) a b) vytknout (a to bylo hlavní),

že tchto slov dovede p. Mrštík užít bezprostedn
a h n e d po hyperidealistické tirád, kde dopadnou jako

pst na oko. Byl jsem však tak poctivý, chci íci hloupý,

že jsem oznail tekami a zkratkou atd., že nco
vypouštím. Za to mnou ovšem p. Mrštík jak náleží opo-
vrhuje — a má pravdu. Mohl jsem pece vdt, s kým
mám est, a ml jsem se podle toho zaídit. Ml jsem si

vést methodou mrštíkovskou : zkroutit vtu a nenaznait
nic. Tím bych si byl získal jist jeho respekt.

2. A další falsum v soustavném falšování Mrštíkov

:

že prý jsem nedovedl na celou adu obvinní Mod. Revue
v r. 1900 nic víc odpovdt, než že M. Revue jako hoky-
náka chce mít poslední slovo, a zatím prý jsem je ml já.

Ubohý Mrštíku ! Jaký úpadek vší cti a slušnosti ! Což
kdyby se náhodou vyskytl lovk, který by si rozevel
Lumír 1900 a Mod. Revue 1900 a zjistil, že jsem odpo-
vdl na všecky obžaloby M. Revue (a jak jinak bych
také byl mohl polemisovat po tolik msíc !) a že poslední
slovo ml — p. Karásek.**) Co by si o Vás pomyslil?
Myslíte, že by na Vás hledal citát v Shakespearu? Nebo
ulehil by si vlastní nevázanou prosou?

3. A stará historie s Pavlem Kunzem. Prý jsem pod
.škraboškou cizího jména napsal o »Pohádce máje® nco
jiného než pod svým jménem.

Toto nejapné a plané podezení vyvrátil jsem už Mod.
Revui, ale ponvadž se p. Mrštík tváí, jako by vbec mojí
odpovdi nebylo, rekapituluji mu ji zde

:

a) Pavel Kun z byla stálá a v liter, kruzích ob ecn
známá moje šifra; nkolik list mne hned tehdy (1897)
za ní znalo a jmenovalo. (Pod šifrou nepsával jsem do
Liter. List jen já, psávali i pp. A. Procházka, F. V. Krejí
a j-);

b ) »Pohádka máje®, kterou jsem kritisoval r. 1897, ne-

byla táž, o níž jsem psal r. 1892. P. Mrštík pepracoval
prvotní její formu, když ji chystal pro knižní vydání —
.'zda k jejímu prospchu, nebudiž zde rozhodováno;

*) Falšovat citáty — ale což to má smyslu u p. Mrštíka?

Fantasuj, jak fantasuj, jeho nepekonáš a nepedstihneš.
Jeho skutenost jde nad všechen pomysl a domysl a sty-

listický jeho genius ^zahanbuje samu pírodu®, jak íká týž

Shakespeare. Dovede si nkdo vymyslit na p. takové slo-

hové finessy, jaké se tou v »Lumíru« str. 82., 1. sloupec:

» Vyskytne se i literární njaký podomek s duší

1 vtipem u nás tak vele milovaného Pepíka, a když ten

se ukýchne, slyší to celá Praha « Jaká grácie, jaký vtip!

Ale na hledat v »Lumíru«, když i v dnešním »Slov«
po tolikerém výprasku dovede p. Mrštík napsat tuto slá-

taninu :

•Kavka i když ve snhu se válí, pece erné pírko

prokoukne a je po illusi úblem se pyšnícího andla «

(Str. 163., 2. sloupec.) Kavka, která budí v p. Mrštíkovi

jednu chvíli illusi — andla! Ne, na pomoc všichni

bozi zemští, podzemští i nebeští, a chrate nás ped ta-

kovou > obrazností!® A ta mluvnice! »Kavka . . .
pírko pro-

koukne!® Je to vta? Nenauili p. Mrštíka ve škole, že tu

musí být dativ, aby to mlo jen trochu smyslu? Že musí
stát: k a vc e pírko prokoukne? »Luder bleibt Luder® citoval

p. Mrštík — sám na sebe. Hnbeat sibi.

**) Moje poslední polemika je v Lumíru z 20. srpna
a 1. záí, p. Karáskova v Mod. Revui z 8. záí.

c) referát mj v Lit. Listech 1897 nemusilbýt v-
bec po dep sán, ponvadž je z tch kritik, které mluví

samy za sebe svými argumenty. Uznával jsem tam
oteven a pln talent p. Mrštíkv i jeho literární význam,
vytýkal jsem jen jeho hranice a mezery a formoval své
nkteré esthetické a psychologické pochyby;

d
)
otázka pro filosofa: ml jsem, když jsem došel po

5—6 letech k jinému názoru o »Pohádce máje® (pepraco-
vané !), názor ten zamlet a opakovat názor minulý — jen
proto, abych se zdál p. Mrštíkovi a lidem jeho duševní
hloubky dsledným?

Ne p. Mrštíkovi, ale tm nkolika mladým lidem, kteí
snad náhodou budou isti tyto ádky, pekládám z Emer-
sona:

>Jiné strašidlo, které nás odvrací od samostatného jed-

nání, je dslednost . . . Nerozumná konsekvence je trapi
a strašák všech malých duch, vzývaný všemi malými stát-

níky, filosofy a knžími. Po dslednosti není prost nic

velké duši. Stejn dležité jest starat se o svj stín na
stn. Vyslov v tvrdých slovech, co myslíš dnes,
a zítra vyslov, co myslíš zítra, a zase vtvrdých
slovech, i kdybys musil odvolat každé slo.vo
z toho, co jsi ekl dnes.®

e
)
Byla v tom jemnocitnost, která ovšem unikla p. Mrští-

kovi, ale již pochopí, doufám, každý ušlechtilejší duch:
chtl jsem vyslovit nový svj názor bez hluku a thea-
trálního efektu, ponvadž mn šlo o vc a ne o osobu
p. Mrštíkovu.

4.

A jsem už u posledního a nejbolavjšího bodu tragi-

komedie p. Mrštíkovy. Tomuto rytíi jest totiž velmi nevolno
a úzko o samot, a ponvadž je prost všech filosofických

a individualistických skrupulí a nesoudí jako Ibsenv »Ne-
pítel lidu«, že nejsilnjší je muž, jenž stojí sám, nýbrž
myslí rozšafn s celým svtem, že dva je víc než jedna
a ti víc než dva — šilhá úzkostn hned od poátku po-

lemiky po spojencích.

Kde je jen vzít? Nu, v tomto pípad nebude to ne-

snadné: jak známo, nebyl jsem zrovna literární tichošlápek

a bil jsem se (s pýchou to pravím) s mnohými lidmi, na-

posledy s pp. Karáskem a Neumannem. A chytrácká a zba-

blá logika si ekne: Aha, tady jsou. Staí ti prost od.-

kázat, že už tam a tam p. Karásek popravil Saldu — vy-
maloval jeho padoušskou podobu na vlas vrn, tak vrn
a dokonale, že už ani ty nedovedeš lépe, a proto musíš
poukázat na Mod. Revui, pagina ta a ta — a máš vyhráno.
Zabil jsi tím dv mouchy najednou: 1. nemusíš týrat svoji

bez . tak hubenou polemickou invenci/) a 2. polichotil jsi

Mod. Revui a Novému Kultu a máš zaruenu, ne-li jich

spojenectví, alespo neutralitu — v nejistých dnešních do-

bách, jak íká kroniká, každým zpsobem vc dobrá
a cenná

!

Vru, vtipn a docela po obchodníku myšleno ! Jen
jeden háek je ve vci: Pro jste neekl hned ped
dvma lety, když se tehdejší boj bojoval, že
souhlasíte s pp. Karáskem a Neumannem? - Ten-
krát by to bývalo mlo smysl — a byl byste
býval dostal také hned svj díl. Ale dnes, po
dvou letech a když jste byl prve ode mne bit,

kiet: ano, ten Salda je lump, Karásek ml
tenkrát ped dvma roky pravdu — — milý
pane, jaký vrchol tragikomiky! Jaký úpadek
rozumu a vkusu ! Jaká malodušnost zoufalce a poraženého !

I Vy jste ml polemiky — s asem ku p. v posled-

ních letech a také Vám neíkali tam píjemnosti a poklony.

A dovolával jsem se proti Vám asu ? Odkazoval jsem na

nj tenáe Volných Smr? Útoil jsem na Vás cizí
zbraní ?

Odpovzte si a zamyslete se nad tím, co jste provedl

!

V Praze, 6.-IV. 1902.

F. X. Salda.

*) Pan Mrštík dává rád nést režii svých rytíských vý-

prav — druhým. Jeho polemiky jsou složeny skoro ze

samých citát. Ubohého Shakespearea najal si, zdá se, za

citátového soumara — také názor na genia, jemuž íká
Nietzsche »laesio Majestatis Genii*. Jest dojemná podívaná

na pietu, s jakou zachází p. Mrštík se svým vlastním P. T.

geniem: jen ho zbyten nenamáhat! Zrovna jakoby to byl

národní statek a p. Mrštík jen -šafáem, jemuž je svena
jeho správa!

Tiskem Dra Ed. Grégra v Praze.
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SOCHA A

JEHO MUSA.

MRAMOR. Z

G eniova mateština, (prolog k výstav rodinov.)
Význam každého velikého umlce-tvrce a genia pro život

je v tom, že on jediný mluví k nám psychickou ma-
teštinou a nutí nás, abychom mu v ní odpovídali — nebo jiných

odpovdí nepijímá a jiným odpovdím nerozumí. Tím kypí a obnovuje

okoralou líchu života, který ve svém všedním dni uniká stále a stále

do naueného odcizení, hubené plochosti a starobn konvence.

Psychická mateština! Jak málo kdo z nás ji slyšel i jen jednou

v život, jak málo kdo z nás jí ne mluvil — ale jen vykikl jednou

za život, z hlubin vnitní úzkosti a tísn! Nebo hovoíme všichni stále

jazykem cizím, hladkým a vypjeným, jemuž nauily nás žebrácké

poteby naší malosti a slabosti — jazykem celého svta, jazykem pa-

pírové všeobecnosti, který na nás odevšad doléhá a všude nás dusí.

Nikdy skoro nepijde k slovu naše nejvnitnjší já: mluvíme jen z po-

vrchu a jen povrchem a ani jím ne, ani jeho citlivostí a dráždivostí,

která je dávno již otena a otupena — ne, jen uniformními barvami,

které jej petely, jen suchým prachem, jenž se navrstvil na nm od ve-
rejška, jen konvencí cizoty a náhody. Musí pijít veliká událost, osud,

tragika a zabušit železnou pstí na hluchou hrobku naší bytosti, pro-
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pálit se bolestí k našemu jádru a vyrazit z nás výkik pravdy, hrzy a vášn,
který bychom sami nenalezli a který by zstal v nás zaklet na vždy.

Ale genius nezná jiného jazyka než svojí mateštiny: jí mluví stále a výlun,
ryze a pln, nebojácným, hlubokým hrudním tónem. Všecky svaté vnitní prameny,

z nichž žije lidská bytost jako strom ze zem, zasypané v nás struskami, vyschlé

nebo zkalené, zpívají v nm ist, naladny na základní hudbu jako vrný a poctivý

nástroj, a vylévají se štde a bohat jako pekypující milost.

Takový genius je Rodin, ped jehož dílo staví vás krásný iniciativný in mladých
eských výtvarník sdružených v „Mánesu 11

.

Rodin mluví stále a neúchyln mateštinou genia, jazykem vnosti, kterému se

teprve musíte uit naslouchat a rozumt, ponvadž jste mu odcizeni lety a lety ma-
losti, jalovosti a plochosti. A nemžete mu porozumt díve, pokud nezapomenete na

všecky druhotné a odvozené organy, na všecko umlé, piuené a pivychované, na

všecku papírovosí, abstraktnost a mechaniku života a nebudete naslouchat oišt-
nými a nejhlubšími svými pudy, ušima svých koen, všemi póry své prabytosti.

V jeho plastice jako v žádném druhém výtvarném díle moderních vk zní prášily

života a osudu, nejstarší a nejhlubší jejich živly, základní tóny, na nichž jsou skle-

nuty a jimiž jsou rytmovány. Zde stojíte ped vnou tváí tch strašných matek —
magnae matres, íkal jim starovk — k nimž do hlubin útrob zemských sestupuje

pro poslední nejvyšší zasvcení v mystéria bytí Goethv Faust. Zde vyznlo všecko

nejpodstatnjší, nejvnjší a nejšílenjší ze života a smrti a vyznlo to linií opojenou

a horenou jako bolest a rozkoš, citlivou, rozechvlou a uelivou jako nervové fluidum,

slavnou a šírou jako sám zákon bytí, vzniku a zmaru.

Nebylo sochae a málo bylo v posledním vku umlc vbec, kteí tak hluboko

sestoupili s vámi k temným studním tvrího chaosu, kteí z nich erpali tak pvodn
a bezprostedn, kteí vám dali pít rovnou z dlaní svaté vody, jíž nabrali, pímo
k horeným rtm, kteí vám dovolili nahlédnout tak hluboko do mystéria tvoení:

nejvtší vtšina žila a žije ne ze zdroje, ale z prostedník a nalévá vám nápoj již

nesíslnkráte pelitý, zteplelý a zvtralý, když byl díve pošel dlouhým kolem íší,

pohár a rukou, jež jim jej naposledy podaly.

Rodinovo umní je celé z první r u k y

:

je to umni geniáln v nejvyšší

potenci slova, je to geniova mateština do slova i do písmene.

Sklon íte-1 i se nad nkteré jeho sochy, jest vám, jakoby vám zadychnul do rozhoelé

tváe chlad étheru, v nmž se koupaly a který se zachytil v záhybech jejich pleti.

Jsou to bouky vášn, hrzy a rozkoše, zachycené pímo a rovn, jak se rozžehly ve

tm noci a mraen: jsou zárove horké jako erstv zapálený blesk i vlhké tmou

chaosu, z nhož se práv zrodily.

Leží na nich ješt všechen pel tvrí samoty, celé mlunné ovzduší jejich duševní

pravlasti, všechna chladná rosa mystické plnoci — ten pel a ta rosa, svdectví bož-

ského pvodu, které, i kdyby je náhodou dovedla zachytit, setíti do banální hladkosti

a vyleštné stízlivosti bylo by první starostí umlecké prostednosti.

Podmanivé a vítzné kouzlo nkterých jeho soch, které vás jímá a drží, dá se vy-

ložit a pochopit jen tak, že jsou geniv autograf— první vlastní horké a vášnivé

rty psychické ruky, bez retuší, nepepsané a nepizpsobené.

Vn tvrího chaosu, vn tmy a jejího mystéria u
1
pla a spí ješt ve vlhké svaté

atmosfée na sochách Rodinových jako na erstv zrozených hvzdách. Ona jest to,

která nás opíjí: nejvzácnjší víno, které vám mže nalít do íše i sám genius. Zved-
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nte je uctiv a zbožnou rukou neste ke rtm: pijete tu vlastní tvrí mystérium

zem

!

Mystérium toto dá se opsat a pochopit jen tak, že Rodinovi je plastika
mateštinou jako žádnému druhému sochai od staletí. Postavte

vedle nho i nejvtší mistry, jež jste posud vidli, a zpatrní se vám celý rozdíl mezi

nimi: plastika jest jim jen eí nauenou, teba dobe, dokonale a správn nauenou

a bezvadn ovládanou, ale pes všecko ne nejhlubším a jedin zákonným, nýbrž více

mén náhodným a libovolným prostedkem projevu a výrazu. V jejich výtvorech není

té strašné nutkavosti, ani té omamující závrati, která k sob táhne a si podrobuje

jako pírodní zjev. Odtud u nich, butež technicky sebe dokonalejší, bu malichernost

nebo suchost a stízlivost, vtíravost matematické formule, vypotené lešení, které není

a nemže ani být nikdy dost zakryto; díly jejich jde trhlina: nepodailo se jim

v jedné tvrí výhni roztavit a jedním rytmem vyzpívat hmotu.

U Rodina je perod instinktu v intellekt, inspirace v dílo, individuálného a ryze

osobního v typ zázran úplný a cele strávený, bez zlomk, integrální: vlastní

a pravý akt tvrího mystéria.

V tom, jak slouil nejspornjší póly: suggestivnost s výpotem, svobodu se zá-

konem, živelnost s intellektem, aby se doplovaly a stupovaly, kde se jinde ruší —
v tom je tvrí actus m y s t i c u s, ped nímž vždy bude v úct a bázni váznout

slovo a péro, a k nmuž se mže nejspíše ješt piblížit opojený zrak nesený ohni-

vým kídlem intuice. To, co Rodin vyslovuje, nejen že se nedá vyslovit žádným jiným

umním než plastikou, ale nedá se ani v ní vyslovit celeji a ryzeji, nervnji i ty-

pitji zárove. Zde jsme, alespo pro pítomnost, u hranic lidské síly.

Rodin nalezl mateštinu plastiky, která byla ztracena po celá staletí a která, i když

nezanikla ped ním úpln, tekla bojácn jen tenkou, podzemní, asto perušovanou

nití v dílech nkolika málo skuten tvoivých plastik devatenáctého vku: u Ro-

dina vyvrají zase po staletích všecky její spojené horké prameny a tryskají horenou
sopenou tepnou.

Sochaství, které se zdálo jednu dobu umním fossilním, mrtvou a ztrnulou eí
starých, silných, vyhynulých dob, rozhlaholil v živý, vášnivý a nervní jazyk našeho

horeného a bolestného dneška a vyslovil jím, co se zdálo nemožným: zmítaný, roz-

tepený a šílen k nebi bijící plamen jeho nejvzepjatjších vášní i nejopojnjších

sn. Uinil ze sochaství po staletích umleckou mateštinu doby, horký, nekonvenní a

pravdivý její výraz, samu tepnu duševního vlnobití pítomnosti. V tomto jazyku, v nmž,
zdálo se již, jsou možni jen grammatikové a starožitníci a v nmž, zdálo se, dá se jen ko-

pírovat, parafrasovat a lepit stízlivá prosa, Rodin zase básní a básní po vcích první.

Spojil nás na jedné stran živ a bolestn s heroickou dobou v umní minulosti,

která se zdála být již dalekou a vybledlou legendou, a na druhé sklenul první du-

hový oblouk mostu do budoucnosti. Dovedete-li se dost odvážn zadívat do tmy vk,
uvidíte, že Rodin rozžehuje pochode, která vypadla z ustydlých rukou Donatello-

vých a Micliel Angelových, a vrhá ji pes náš vk do ad píštích, a stišíte-li svoje

srdce u paty jeho soch do dosti hluboké pozornosti, uslyšíte, jak odpovídá na otázky,

jež položily minulé vky, a jak volá sám novými do vk budoucích.

Rodin je veliký obnovitel a obroditel.

A obroditelúm mohou porozumt a jim odpovdt jen obrození, jen ti, kdo se sami

na nich obrodí. Umlecké mateštin geniov dá se odpovdt zase jen mateštinou:

sami v sob, ve svých hlubinách musíte nalézti její kovový jazyk.
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Ped Rodinem musíte se nauit odvaze obdivu a odvaze nenávisti, bez nichž

nejste umleckým lidem, ale beztvarým blátem.

Ped Rodinem musíte se vychovat na poctivou a vrnou resonanní plochu pro

píští svoje veliké tvrce, na pevnou mateskou pdu pod nohy svého budoucího

obra.

Ped Rodinem musíte pochopit, že genius jest nejprve v opovržení vším chladem

vší poloviatostí, vší opatrností a vší konvencí a že žít vášniv, cele, hrdinn a od-

dan znamená se mu blížit a pipravovat jeho píští.

Jinak odšumí pro vás tento umlecký hod bez užitku a významu, a až pohasnou

jeho svtla, bude temnji a pustji u nás, než bylo ped ním.

V Praze, v dubnu 1902. F. X. Salda.

BELONA.

BRONZ.
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AMILE MAUCLAIR: MODERNÍ
MALÍ.*) Nynjší discusse o reorga-

nisaci Salon, návrhy odštpenou,
tvrzení odprc, výplody a programmy sdlené
žurnálm, upoutávají s vtší i menší opráv-

nností pozornost publika a kritiky. Obecen-
stvo mže jen povrchn souditi o tchto
umleckých sporech. Jen když v máji mže
zaplaviti elegancí obojí vernissáž a pobaviti své

zraky pohledem na dva i ti tisíce pláten

;

nestará se, je-li toto seskupení ovládáno

zákony rozdílnými od bývalých a má za to,

že žvastání žurnál nestojí za povšimnutí.

Ale pro kritika a pro moralistu je vc jiná.

Takovéto debaty dokazují zcela jasn, že ma-
líi už nejsou tím, ím bývali, že celý stav

*) Klademe do rukou svých tená tento lánek,
který pijde jist vhod, ponvadž zasvcuje pe-
hledn do vývoje francouzského malíství, a pon-
vadž lze v pomrech zde líených nalézti mnohou
obdobu k pomrm našeho výtvarného umní.

Pozn. red.

jejich ducha se hluboce zmnil. A touto

zmnou bude se obírati tato studie
;

ne, aby
zasvcovala tenáe do administrativních spor
— vždy je jeho plným právem, nezabývati

se jimi — ale aby mu ukázala se všeobec-

njšího a intellektuelnjšího hlediska, kterak

duše a povaha moderního umlce se vyví-

jely souasn s jeho dílem.

Skuten také obecenstvo si uvdomilo
pemnu ideálu malí, která bhem posled-

ních padesáti let byla evidentní. Vidlo aka-

demické malíství, Courbetv realism, Manetv
a Degasv impressionism a modernism, inti-

mistní a venkovskou malbu Milletovu, archaické

sny Moreau-ovy a Chassériau-ovy, Bastien-

Lepagev realism, koloristickou féerii Mone-
tovu a Besnardovu, historickou tvorbu Lauren-

sovu a Rochegrossovu, nervosní eleganci

Helleu-a nebo La Gandara, náboženský i
pohanský sen Puvis de Chavannes-a, ironickou

fantasii kreslí-aktualist jako Willette, Lau-

trec nebo Steinlen. Ale o vlastní povaze malí-
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ov se publikum nedovdlo celkem nieho
nového od Vie de Bohéme, této knihy,

která jen zavinila osudné nedorozumní mezi

umlci a publikem. Umlec, který je tam

líen, je dnes fossilní tvor, bizarrní prototyp

hodící se do musea morálních kuriosit. A pece
obecenstvo si nemže dobe uvdomit. „Rapin“

(mazal) je vyhynulý druh. Leda že žáci nkte-
rých atelier zatvrzele nosí jeho uniformu,

vlající vlasy, veliké širáky, ohromné kravaty

a zuávské pantalony. A ješt se dlí o tuto

nevinnou tradici s celou adou fotograf a

obchodních píruí. Není proto mén pravdou,

že dnešní malí je naprosto jiný, teba o tom

návštvníci Salon nevdli. Pro ohromnou
vtšinu lidí „ten malí z patra“ tak vypadá,

a se stránky morální je to veselý hoch,

leckdy fláma, šibal, který ve svých mo-
delech nalézá dvojí úel, který se nespátelí

s žádnou pravidelností obanského života,

leda z pinucení. V oích publika je jen

tenhle malí, a pak privilegovaný, který má

villu a vlastní vz, maluje jen dámy z velkého

svta a dostává dvacet tisíc frank za portrét.

Pravda je docela odlišná a nebude bez

zajímavosti, zaznamenati tu její hlavní sou-

asné rysy.
*

*

Sociální konstituce 19. století potlaila po-

stavení malíe, vydržovaného šlechtou. Uinila

z nho svobodného obana, a spolu jej pi-

nutila, aby byl živ ze svého emesla, assimi-

lovala jej k obchodníku, který žije z prodeje

svých výrobk. Na míst, aby byl jakýmsi do-

davatelem luxusních pedmt pro šlechtice,

malí zmnil pána a stal se dodavatelem luxu

pro buržou-amateura. Šlechtic, který tomu

vbec nerozuml a také se za to nestydl,

nebo jeho šlechtictví mu v jeho oích poji-

šovalo povýšenost nad vším plebejským,

platil a neposuzoval. Buržoa-atnateur, zdánliv
malíi rovnocenný, ale pece jen dominující

svými penzi, chtl kontrolovati a posuzovati.
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*

KRESBA.

Šlechtic mohl míti vkus, ale necítil se k tomu
zavázán: neml-li ho, dal volnost práv tak

svému krejímu jako svému malíi, ponvadž
ti lidé znali módu a byli podle toho placeni.

Buržoa si vymyslil jakousi aristokracii vkusu

a vykládal svoje mínní. Získal malí pi tomto

„osvobození"? Mnozí silní duchové o tom
pochybují. A je tomu jakkoli, takováto spo-

leenská modifikace pivodila pevrat ve zp-
sobu života.

První dsledek této modifikace: pivedla

umlce k tomu, že se v nm objevila povaha

vzbouence. Pod starým regiinem nebylo možno
se vyjáditi sociologicky. Ml-li malí revolucio-

náské ideje, nemohlo se vdti, ponvadž jeho

dílo bylo ureno pro ozdobu píbytku mocných.

A pece, jakmile mohly jeho sny rozepnouti

kídla po událostech r. 1789, duch vzpoury

se projevuje. Záhy nastalý imperialism zabra-

uje Davidovi, aby vyslovil malísky své ideje

lena konventu. Ale i akademití malíi od

Restaurace odhalují svou „nenávist k tyranm"
v ímských allegoriích (Smrt Virginie
atd .), a zázraný génij Delacroixv zahlaholil

jako fanfára, když maloval svj „Massacre

de Scio" a tu úchvatnou B a r r i k á d u, kde

je vtleno revolucionáské nadšení celé gene-

race karboná a chartist. Ale souasn publi-

kuje Daumier adu svých obdivuhodných so-

ciálních satyr, které rozhodn napadají buržo-

asíi. Tento útok je velmi odlišný od výlev
romantik, od pekypujících „výprav" Hugo-
vých žák na „buržoy". Zde se nejedná už

jen o nedorozumní mezi tmi, kteí lpí na

bojácném klassicismu a tmi, kteí sní o nové

literatue. V Daumierovi, práv jako v Bal-

zacovi, je cítit rozumovou nenávist proti te-
tímu stavu, studenou, logickou, fakty pode-

penou nenávist.

Ticet let postailo, aby vzniklo v srdci

umlce záští proti tmáství a zpátenickému a

egoistnímu duchu tídy, která využila lidem

vyvolané Revoluce k tomu, aby se zmocnila

hegemonie a ukázala se, ne-li více, aspo
stejn opressivní jako bývalá šlechta. Pomr
mezi buržoou a umlcem byl hned nepá-
telský. Umlec je v základu stvoen ze dvou

vcí : z lásky ke krásným vcem, která jej

sbližuje s ‘aristokracií, a z citu slitování a vše-

obecné spravedlnosti, který jej vede k tomu,

aby miloval lid. Každá prosted-

nost, každá umírnnost se mu
hnusí. Kompromiss buržoasního

království, vymyšlený a usku-

tenný Ludvíkem-Filippem je

mu ješt nesnesitelnjší. Bojoval

na barrikádách v r. 1830, 1832,

bude bojovati r. 1848, a starý

Cabrion, který se omezoval na

veselé kousky, se stává na dále

pítelem proletariátu, sektáem
Proudhonovým, nestaví-li se ote-

ven k monarchickému názoru,

který favorisuje luxusní umní
a vzdaluje jej stejn od buržoasie

jako od sprostoty. Od té doby

výtvarník je spátelen s pokro-

kovými spisovateli a jeho mo
rálni historie je morální historií

literát samých.

Od roku 1851 do 1870 se

toto spojení utvrzuje. K mo-
tivm politickým, u malíe, druží

se touha reagovati mocn proti

ímské škole a akademickému
duchu, což mu representuje tmá-
ství a reakcionáské mšáctví
ve form jeho povolání. Cour-

bet jest realista, protisymbolista

a protiimperialista z jednoho a

téhož dvodu. Impressionism na-

šel koeny v realismu a pojímá
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je modernisticky, malíství protestuje již tím

proti disciplinárnímu duchu ímské školy,

uvádí podání souasného života do umní
výtvarného práv v onom duchu, který oži-

vuje Goncourty, Flauberta a Zolu. Oposice

mšák proti takovému umní, jehož su-

jet neschvalují práv tak jako provedení,

dosahuje nejvtšího vzepjetí. Josef Proud-

liomme „míval rád umní, ale ne umlce" za

dobrých as Monnierových
;

od této chvíle

pohlíží na umlce jako na pravé anarchisty.

Politická kresba se hojn šíí. Od r. 1870 po

naše dny, její vzrst je ohromný a kresba ze

života souasného stále roste. Ve všem umní
je systematická vzpoura proti Tetímu stavu.

Naturalistický román, sociologický román, Thé-
átre-Libre se druží k anarchistické kresb, po-

litické karikatue a k dokumentárnímu proti-

buržoasnímu nártku Forain i Steinlen.

Soubžn s touto sociální evolucí umlec,
stav se obanem, se stavovsky organisuje. Od
poátku své obanské karriéry stojí ped dvojí

cestou
:
jedna z nich je akademism, totiž podro-

bení se principm ímské školy, pozvolný,

byrokratický postup soutží, medaillí, cen

ímských a cen v Salonech patronisovaných

státem. Druhá cesta je cesta samostatnosti,

znamená malovat, jak každý jednotlivec vidí

a prodávat pímo amateurovi. První cesta je

nepohodlná, ale pece je možnost šastnji
probhnout, je-li lovk obratný a uelivý:

druhá je skoro neuskutenitelná. Oficielní ma-
líství je ustaveno jako úední hierarchie,

jako korporace, s dílnami, stupni mistrovství

a mistrovskými díly jako ped Revolucí.

ímské ceny neudlují se podle zásluhy (a

to ješt tato „zásluha" znamená poslušnost

školáckých formulek); potichu se rozdlují

mezi slavné ateliery. Kolem r. 1830 konku-
ruje Ricarcl marn : žák Léona Cognieta, ml
doporuující list na Hersenta, ale byl tak

delikátní, že jej odevzdal až po rozsudku -

a Cognietv atelier „nemohl letos initi ná-

roky na cenu". Toto rozdílení se zdá zcela

pirozeným; ješt dnes panuje na Škole Krás-

ných Umní, když se jedná o ceny Akademie
pi výroních závreních soutžích. A úcta

k uitelm jest plna podivného formalismu.

Tento formalism, který kolem r. 1840 byl

všemohoucí, trvá podnes, teba už zmírnný.
Pednostové atelier rádi dají provádt kusy
svých velkých komposic pro Salony od svých

žák, i dlouho po tom, když tito už vystoupili

a stali se slavnými. Memoiry umlc jsou plny

anekdot o slavnostním autoritáství „starých".

I Manet byl nucen opustit atelier Couturv
pro skutené bruounství a krutou nespra-

vedlnost tohoto mistra. Je v tom nco, co

upomíná na zízení atelier za Renaissance,

kdy hotový umlec držel ruku nad svými

mladými druhy. Ale za Renaissance byla ja-

kási srdenost a víme, že Donatello žil patri-

archárn se svými odlévai a kladl vydlané
peníze do kouta atelieru, kde každý si bral,

kolik poteboval. Ale v klassických akademiích

mezi r. 1800 a 1880 není už této naivnosti

mrav. Nejmenší nedodržení osobního nazírání

editelova je ihned potlaováno: celé atelier

napodobí profesora a tuto solidaritu udržuje

i v život. lovk je „žákem Ingresovým, Coutu-

rovým, Cabanelovým nebo Roberta Fleury-ho“.

Tím se udržuje jisté otroctví a jisté nároky.

Prodej pak se rozdluje podle pomru ue-
livosti : officielní objednávky se reservují le-
nm Institutu, kteí urí své oblíbené žáky, aby
jim pomáhali, a amateui kupují obrazy zase

na jejich doporuení. Bhem celé doby, co bez

odporu vládl akademism, malíství provádlo
takto systém korporativní. Žák byl robotníkem.

Proti této organisaci, jejíž strnulost dnes

nemžeme ani pochopiti, a v níž se vy-

vinulo tolik „starých", dnes v úplné zapo-

KRESBA
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menutí pohbených, neodvislé malíství se za-

izuje, jak mže. Romantití krajinái jdou na

cesty s uzlíkem na zádech. Rousseau, Chin-

treuil, Corot, Diaz, Daubigny a Troyon nebyli

ani vážn pojímáni od malí akt a mytho-

logie, ponvadž krajina byla považována za

zvláštní „odvtví" jen tehdy, byla-li „vzne-

šená", totiž stylisována a oživena postavami

jako krajiny Poussinovy. A tito lidé, pro nž
oficielní malíi mli nejvtší opovržení, ma-

lovali jinak. Prodávali svá díla za mírné ceny

svým známým. Moderní krajina je považo-

vána, jak známo, za „vznešený genre" až

od doby pomrn nedávné a s úžasem jsme

vidli, že zvolení Frangais-ovo do Institutu

mohlo býti pokládáno za liberální in. A to

ješt bylo po dlouholeté sláv, na konci ži-

votní dráhy, a to ješt byl onen Framjais,

jehož talent neml nikdy nic nesmiitelného

a jenž dobyl si prvních úspch zcela klassic-

kými a moude komponovanými krajinami!

Ale ti, kteí uvádjí do krajiny modernistické

elementy, byli vyobcováni. Corot prodával

tak špatn a tak málo, že pidával asto za-

darmo studii, za niž se pozdji nabízely

sumy zlata. Rousseau vegetoval, zatím co

Cabot dosáhl hodností. Millet vedl bídný

život a zemel v nedostatku ve své chajd
v Barbizonu, a není tomu dávno, co jistý

president akademické jury pravil: „Kdyby se

pihlásil do Salonu, zase bych jej odmítl."

Courbet prošel adou pokoení. Ricardovi, jenž

vytvoil adu nádherných mistrovských dl,

dostalo se estné zmínky na výstav. Ne-

odvislým malím je všecko nesnadné. 1 oni

máji ateliery, ale to jsou spíše pátelská

sdruženi chudých lidi. V niem se nepodobají

pevnostem obstrukce, jimiž jsou ateliery pro-

tivné strany. Tito malíi, jichž základním

principem jest, že umní nelze vyuovati a

že není kanonických pravidel krásna, mohou
dávati svým pátelm jen praktické rady nebo

prost s nimi rozmlouvati. Pedstaveným ate-

lieru školy barbizonské je les. Když Manet

po svých debutech pociuje, že se rozvine,

usadi se v Batignollech, kamarádi jej chodí

navštvovat, a „batignolská škola", poktná
sarkasmem akademik, je založena. Není ui-

tele, není žák, jediným poutem je solidárnost

ducha, zpsobu nazírání, vkusu, a hlavn so-

lidárnost proti pošklebkm.
Salon Odmítnutých z r. 1867, kde císa

liberáln rozkázal, aby se ponechal jeden

sál k disposici, nepijatých novotá, se-

skupil lidi jako Manet, Renoir, Fantin-Latour,

Legros Lavieille, Bracquemond, Whistler,

Jongkind a jiné; hle „škola", která vzbudí

pozornost bez massiera*) a bez závrených
výroních cen. Její atelier jsou nivy, pobeží,

zahrady. Brzo se k nim pipojí Monet, Pissarro,

Degas, Sisley, Caillebote, Bertha Morisot a Eva
Gonzals, která snad je jediným žákem Ma-
netovým. Impressionisin vyhybá se každému
žákovství: pipouští, že je možno být vzorem,

ale má odpor proti kázání. Pan Degas, který

svými kresbami a svým pojímáním ml takový

vliv, tvrdí, že nemá žák; mohl prý dlat
nároky na ti, Alexise Rouarta, Foraina a Miss

Mary Cassatt-ovu, a ješt je to spíše pá-
telství. Od té chvíle, neodvislí malíi považují

za naprosto nutnou negaci jakýchkoli škol

každé pretense, že by bylo možno vyuovati
výtvarnému umní. Sdružují se podle skutené
píbuznosti, podle sympathie temperament;
a tak, zatím co pojem „atelier" umírá, pojem
„škola" se mní. Stává se logickým a piro-

zeným, znamená harmonii temperament, které

se druží bez ohledu na provincie a kteí sle-

dují stejný zpsob nazírání. Je to soudržnost

originalit, zatím co akademism je potlaováním
originalit a stlaení jich na nkolik pedem
urených a pevzatých princip. Jeden z na-

šich nejvtších malí vypravuje toto: „Ve
Škole, jíž jsem prošel, se moje akademické

studie professoru dost líbily." ekl mi sho-

vívav: „Dláte snad také njaké vciky
mimo? Ukažte mi je." Pinesl jsem mu je:

byly to studie silhouett v msíním svtle,

pokusy o nálady. S úsmvem si je prohlédl,

byl to dobrý lovk, a ekl mi: „To je škoda.

Pi tomhle se zas oduujete tomu, emu jsem

vás nauil. Ale konen, vy toho necháte, to

není vážné . . .“ Jedna z tchto vcí, které

nebyly „vážné" je dnes ctí Luxembourgského
musea. Gustav Boulanger, len Institutu, í-

kával svým žákm: „Pánové, bute básníky."

Impressionisté neuznávali za dobré poslou-

chati takovýchto lapidárních slov.

Prudký kontrast mezi neodvislými a aka-

demickými nese s sebou hlubokou pemnu
jejich umlecké existence. Vylouení jednch
od druhých je systematické. Manet stál na

tom, vystavovat v Salonech, z intence roze-

ného vdce školy, který považuje svj zpsob
malování za úpln logický a oprávnný, chce

ji nastoliti ped oima publika, podrobiti ji

diskussi a reklamovat pro ni privilegia, jichž

je dopáno každému národnímu umlci.

A Manet byl nkolikrát pipuštn. Ale asto
to bylo jen ze zlomyslnosti a s úmyslem,

rozpoutati ped jeho dílem vtší skandál.

*) Massier = správce atelieru; nejstarší žák, jenž

se stará o modely a pod. Pozn. pekl.
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1= JAN KOTRA.
BUDOVA VÝSTA-

VY A. RODINA
V PRAZE 1902.

V podivuhodn dokumentované a tklivé knize,

v Dílu, pan Emil Zola pesn vylíil ty scény

zrádného pijetí. Ale Claude Manet, Degas,

Renoir a Cézanne pokládali za lepší držet

se stranou. Od té doby stojí tu princip sou-

kromé výstavy a sám Manet se k nmu
utíká. Dvakrát i tikrát pozve publikum, aby

navštívilo dležitý soubor jeho dl v jeho

atelieru. Jiní se sdružují a najímají malé

šálky, kde vystavují. To je jejich zpsob stý-

kati se s publikem. Tak stala se slavnou

malá místnost v Rue Le Peletier, ponvadž
poskytoval písteší dílm tchto malí. Tak
získal si zasloužen jmní pan Durand-Ruel,

který dvoval impressionistúm, když byl

ješt malým obchodníkem; dnes jeho velké

sklady v Paíži a New-Yorku jsou pravým
museem, kde celé generace mladých lidí

s výsledkem studovaly díla, jež nemohly jinde

vidti. Tak také Salon Dvaceti, založený

v Brusselu na podnt ueného píznivce

umní, p. Oktava Mause, spojil první fran-

couzské a belgické impressionisty a od té

doby rozšíen a posvcen, povzbuzován tak,

že se mu propjují místnosti královského

musea, stal se Salonem Svobodné
Esth etiky, kde se poádají pednášky a

koncerty, v nichž hrají umlci jako Eugne
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Ysaye, Théo Ysaye, Jacob, Guidé, a Van
Hout. Tak konené povstaly spolenosti Pa-

stellist a Akvarellist, mezinárodní Spolenost,

Salon neodvislých a ady soukromých výstav

poádaných po celý rok galleriemi jako jsou

Georges Petit, Durand-Ruel, Boussod a Va-

ladon, Bernheim, Vollard a t. d.

Jaký je dvod, jenž pojí tolik sdružení?

Oposice proti Salonm, ovládaným akade-

mickým duchem.
Skuten také v Salonech, a mluvíme tu

o dob, kdy existoval jen Salon zvaný

„Spolek francouzských umlc", byla svo-

boda projevu rovna tém nule. Ponvadž
se jury skládala úpln z malí officielních,

starých, kdysi odmnných ímskou cenou,

nutn medaillemi a ády vyznamenaných, po-

hlížela na ceny jako na pokraování odmn
ze školy. V jejich duchu na p. prosté pi-

puštní na výstavu odpovídalo bakalaureatu,

estná zmínka licenciátu, medaille agregaci

a estná medaille doktorátu. Obraz vyzna-

menaný cenou byl jakousi doktorskou thesí,

inící za dost všem podmínkám kanonického

ideálu a každé dílo které nabídl malí, cizí

scholastické kadee, bylo už podezelé. Reno-
movaní malíi vodili své, žáky houfn do

Salonu, skoro tak jako vdcové ve snmovn
dávají hlasovat své stranníky, a rozdílení

cen se dálo tak, jak si páli. Ponvadž však

pece jen poet tchto žák nemohl postait,

aby vyplnil galerie, i když se pibrala posila

„dobrých poddaných" z provinciálních aka-

demií, pipouštla se spousta neznámých,

kteí ovšem byli odloueni od výhodného
rozvšení ve výši; to bylo reservováno „sta-

rým" a jich protžovaným a žákm. Do roz-

hodnutí jury, zkoumající zaslané vci, se ne-

vloudil nijak duch liberalismu. Ta zamítala

dva druhy „špatných obraz". Pedn byly

ty, které opravdu nestály za nic, naivní ma-
zanice dobrých anrateur. Za druhé byly to

obrazy, inspirované myšlénkami nebo zp-
sobem nazírání odlišným od pedpis školy;

a šlo-li se ješt jednou „na lov", bylo to

vždycky jen do první kategorie. A se nikdo

— - MAX
ŠVABINSKÝ.

POZVÁNKA
K ZAHÁJENÍ

VÝSTAVY A.

RODINA. Z=
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nepozastavuje nad takovouto interpretací tak

vznešené a užitené úlohy, jako je úloha ju-

rorú : nesmí se zapomínati, že duch akade-

mický je živ hlavn z pesvdení, že je

jakési krásno o sob, pevný ideál, k nmuž
lze se piblížiti „pokrokem", že professorský

sbor Školy je majitelem pravidel tohoto ideálu

a že dostal od státu úkol jim vyuovati.

Velice ctihodní, velice pesvdení výrobci

jako pp. Bouguereau, Gérome a Lefebvre

v to ví. Abychom tuto víru pochopili, vzpo-

meme si na píhodu, zpsobenou Caille-

botovým odkazem. Gustav Caillebote, pítel

impressionist, sám delikátní malí, sebral

kollekci dl svých pátel, díla, která vtšinou
spadají do doby, kdy se ješt hledali; stvo-

ili díla závažnjší, scelenjší, ale už tato

sbírka je velmi významná. Odkázal tuto

sbírku státu spolu s krásnými obrazy

z XVIII. stol. s podmínkou, že tyto pjdou
do Louvr, ona do Luxembourgu a že pijetí

nesmí býtí v žádném pípad jen ástené.
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Je patrný úmysl mrtvého, vynutiti v moderním
umleckém museu místo pro díla školy, kte-

rou obdivoval a která byla písn vyluována.
Ihned se dály kroky, aby byl tento pohor-

šující odkaz odmítnut; ale Louvre protestoval,

stoje na svém podílu, tisk naléhal a z otázky

stala se morální porážka akademismu. Bylo

vidti, kterak lenové Institutu a pede všemi

p. Qérome, jenž bývá velmi bojovn naladn,

se rozilovali v interwievech a konen na-

psali protest, v nmž vyhrožovali editelství

a ministeriu krásných umní hromadnou de-

missí professor majíce za to, „že by to bylo

pro n dementi, jehož by nemohli srovnati

sdstojností svého úkolu, kdyby stát vysta-

voval ve svých museích a pod svým protek-

torátem díla, která jsou sama o sob formální

kontradikcí princip, jichž vyuování oni pe-
vzali za svj úko!.“ Ministr odpovdl, že

úkolem státu jest dáti písteší každému pro-

jevu, který se svobodn ve Francii vyskytne
;

jeho povinnosti je, aby ve státních galleriích

byla zastoupena každá škola, která byla tak

pozoruhodná, že si vynutila kommentáe kri-

tiky a tak vešla ve známost publika — ale

pi tom že nechává umní, které všeobecným
obdivem a officielními vyznamenáními uznáno

za vyšší, ono dležité místo, které mu
náleží. Konec píšt.

Z RRÁVY A POZNÁMKY. 7~
RODINOVA VÝSTAVA V PRAZE.

V dob, kdy do umleckého svátku a hodu,

kterým mla po našem názoru být a mla
i zstat Rodinova výstava, byl nám nasypán

pelynk malicherných a jalových novináských

tahanic a štvanic bžného kalibru, jež tak

smutn charakterisují neschopnost naší ve-

ejnosti piti i jen jednu chvíli plnou hrudí

klidn a slavn olympický vzduch vysokého

umní, nezneištný politickým smetím a pra-

chem, bude dobe pehlédnouti umleckou
práci, vykonanou leny spolku „Manesa“

pi zizování Rodinovy výstavy, podati její

strunou historii a vyrvati tak z novináského

kalu a vrátiti umní, což jeho jest.

Na pd, již na úpatí svahu Petínského

v Kinského zahrad poskytly mstské rady

Pražská a Smíchovská, improvisoval v krátké

dob necelých ty týdn architekt Jan Ko-

tra výstavní budovu. Jako tvrz pýchy

a snu zvedá se její svtlý dm nad hradbou

vroubenou alejí vavínových stromk. Po

schodech dostoupíte vchodu, nad nímž jest

vržena lunetta K. Spillarova. K stední míst-

nosti, osmistnu, v nmž vládne harmonická

skupina „Polibku 11

,
piléhá jednak menší

tvercovitý prostor, na jehož zdích je rozv-
šeno celé kreslíské dílo Rodinovo, pokud
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bylo zasláno na Pražskou výstavu, jednak

druhý podlouhlý obdélník, o stupe snížený,

který sousteuje v zahradním interieuru vt-
šinu a vlastní jádro sochaského díla mistrova —
úhrnem jest vystaveno 187 prací, soch i kreseb.

Zatím, co se horen pracovalo na stavb
výstavní budovy a na installaci dl, posnžil již

plakát Županského, který vztýil

skalnatou silhouettu obra Balzaca

na pozadí šedého oblaku a temn
fialové oblohy, svým cudným,
delikátním barevným tónem zdi

Prahy i jiných stedoevropských
mst, docházeje všade významné
a estné pozornosti umleckých
myslí.

Katalog výstavní pinesl krom
seznamu vypoítávajícího vysta-

vené práce Rodinovy a 20 jich

reprodukcí lánky F. X. Saldy

„Geniova mateština" a Stani-

slava Suchardy „Socha Rodin"
a život mistrv.

Umlecky i n i c i a t i v n ý
význam Rodinovy výstavy v po-

dání „Mánesov", který byl tak

uboze zvrácen a nejapn chápán
vtšinou naší referující kritiky,

záleží ve snaze, vyzdvihnouti

moderní plastiku, posud odstrkovanou a za-

nedbávanou v obvyklých salonech, v rámci

náladového umní interieurového a všemi

jeho náladovými initely.

Úkol ten byl v arrangementu „Mánesov"
ešen a rozešen práv jemným a hlubokým
pochopením všech charakteristických znak



a vlastností díla Rodinova : ano v podání

„Mánesov 1

* pišly práv tyto veliké a ryze

pvodní rysy jeho umní k platnosti stejn

slavné jako intimní, k platnosti plnjší, hlubší

a bezprostednjší než na veliké výstav dl
mistrových, v Paíži samé na Pont Alma
ped dvma roky poádané.
Podsvtn tichým a dímotným dojmem

psobí šed bledé, stlumené svtlo, které

plní sál. Bled zelená tráva, temnjší vaví-

nové stromky a šedý tón zdí tvoí pdu,
z níž roste, týí se, ve a kypí bílá massa
Rodinových soch. V tomto cudném, delikát-

ním prostedí mluví teprve ton ryzí velikosti,

která jest jim vlastní a jež se tu z nich vy-

bavuje cele a nerušen.
Zde lze teprve jasn cítit, jakými mohut-

nými a slavnými akkordy linie a svtla jsou

práce Rodinovy. Všecka jeho díla jsou vy-

luštna ve velikou, jasnou, dominující silhou-

ettu, která podává jich život zhuštný v nej-

vtší stupované essenci a padá do dálky

mocn jako ryzí, hrudní tón zvonu. Zde te-

prve stává se každému patrným, jakým obje-

vitelem a jakým rozmnožitelem jest Rodin

v íši plastiky. Úzkou klaviaturu cit a gest, na

nichž hráli jeho pedchdci, rozšíil o nové ok-

távy, o nové šíré polohy emoní i výrazové. Vy-

slovuje se zálibou život ve varu vášn, horeky,

opojení a hrzy, affekty, které akademití sochai

i estetití theoretikové vyhražovali m a 1 b ,
stavíce úzkostn pehrady mezi ni a plastiku,

pehrady, jichž neporušitelnost žárliv ste-
žili. Tyto malodušné meze a hranice, vztý-

ené lenivými mozky, poboil Rodin dkladn:
našel ryzí, pln zvuící plastický výraz

i pro složité a raffinované stavy moderní
duše, práv jako našel nový, nekonvenn
dsivý výraz i pro ty elementární a základní

affekty, které mly v sochaství již svoji ho-

tovou tradici i svoji hotovou fraseologii.

Výsledek je život zmnožený a stup-
ovaný, život tak intensivní, na jaký, zdálo

se, sochaství nestaí a který, soudili theo-

retikové umní, vyluuje již samou svojí pi-

rozeností, obmezeností svých prostedk. —
1 o Rodinovi platí slovo Faustovo: im An-
fang war die T h a t. Jeho umlecký in
usvdil ze lži theoretisující spekulaci — in,

kterým se provádí v umní všechen pokrok

pes theoretisující abstraktní mozek.

Svtla, jež plastikové posud penechávali

výlun malím, využívá Rodin ke svým
úelm, v sochaství tak novým a neobvyk-

lým. Jím dociluje práv té mohutné sugge-

stivné celosti, té neroztíštné plnosti dojmu,

toho náladového ovzduší, toho kouzelného

oparu, který leží jako oblak kolem jeho soch,

zastírá všechno malicherné, náhodné a mrtvé

a dává mluviti jen essenci života a pohybu.

— VÝSTAVA DL
SOCHAE RODINA
V PRAZE. =
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Zásluha pražské výstavy Rodinovy v úprav
a podání „Mánesov" jest práv v tom, že

dovedla vycítiti a vysoko vyzvednouti vlastní

umlecký in Rodinúv, akcentovati jej a osvt-

liti jej tak živ a vzrušen, jak se posud

jinde nestalo. —
Mistr sám navštívil Prahu dne 28. kvtna

a setrval tu do 31. téhož msíce, kdy odjel

na Moravu a odtud pozdji do Vídn, jsa

pedmtem nadšených veejných poct, které,

kdyby byly platily poctiv a výlun jen

geniálnímu umlci, mohly znamenati oprav-

dový svátek a poátek skutené kulturní éry

v naší zemi : umní bylo by zasedlo na sto-

lec, který mu náleží a na nmž posud roz-

tahuje se jalová frazovitost a hluící pro-

stednost.

Žel, že rzné vedlejší a pokoutní, ani ne

politické, ale jen novináské a kramáské
motivy a a r r i r e-p e n sé e s pevážily a pe-
hlušily vlastní umleckou a kulturní myšlenku,

která dostala se ke slovu jen prosteden
a nedokonale. Quidam.

C. K. UMLECKO-PRMYSLOVÉ MUSEUM
ve Vídni vypisuje soutž na návrh plaketty,

které používáno má b ý t i kuratoriem
jako daru osobám o uvedený ústav
zvlášt zasloužilým. Plaketta tato pro-

vedena má býti v bronzové litin. Pípustný
jsou pouze návrhy plastické ve velikosti

nejmén 16X11 cm. a ne vtší než 16X20 cm.

Soutže úastniti se mohou umlci neb pr-
myslníci, kteí jsou rak. státními píslušníky,

jakož i ti, kteí v zemích na íšské rad za-

stoupených trvale jsou usedlí. Ceny udleny
budou ti v obnosu 2500 K, 1500 K, 800 K.

Práce vyznamenané pejdou v neobmezený
majetek musea i s právem reprodukce, a sou-

asn právo zakupovací vyhražuje si museum
u všech došlých návrh. V porot zasedá

kuratorium rakouského um.-prm. musea ve

Vídni a iditel téhož A v. Scala. Návrhy opa-

tené heslem a provázené zapeetnou obálkou

se jménem autora zaslány butež do 31. pro-

since 1902 iditelství rak. musea ve Vídni.

K provedení pijatému návrhu dostane se mimo
ceny zvláštního honoráe v obnosu 500 K. —
PÉE O UMNÍ A MÍSTNÍ VLASTENEC-

TVÍ. Mezi kulturními národy trvá od dávné

doby zápas na poli umní. Státem bývají

asto vydávány znané peníze na péi
o umní, a horliv hledíme na právo i na levo,

nezstává-li naše domácí umní za umním
sousedních národ ve vývoji pozadu.

Toto oprávnné národní sebevdomí však,

jež v péi o umní vidí národní estnou po-

vinnost, zvrhlo se u nás astji v karrikaturu.

Dnes chce tém každý spolkový státeek
a každé okresní msteko míti své vlastní

= VÝSTAVA DL
SOCHAE RODINA
V PRAZE.

—
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státní a mstské umní, v umní provozuje

se místní vlastenectví.

Tak kupují se v umleckých spolcích asto
obrazy od diletant, ponvadž jsou „mst-
skými dtmi", teba byla píležitost, mnohem
lepší umlecké práce získati za pomrn pí-

znivjších podmínek. Ve snmu jsou mluveny

rozhoené ei o tom, že byl státem jme-

nován editel galerie, který je narozen v ji-

ném spolkovém stát. Vzniká nad tím nej-

vtší rozhoení, ponvadž to tak vypadá,

jakoby vlastní vévodský neb knížecí státek

nerodil žádné tak intelligentní lidi, jakých je

pro takový úad potebí. Jeden rakouský um-
lecký spolek šel v místním vlastenectví tak

daleko, že kladl pi umlecké výstav pod-

mínku, že všechna zaslaná umlecká díla

mají podávati motivy z okolí dotyného msta.
Zvyk, miti umní a umlecké tvoení

místním vlastenectvím, patí k nejbláznivjším

kocourkovinám, jež si lze vymysliti, nebo
dje-li se podporování umní jen ze stano-

viska místního vlastenectví, pak teba to na-

zvati nepodporováním umní, ale podporo-

váním místního vlastenectví na útraty umní.
Pomry emeslného života bývají neroz-

vážn považovány za stejné s pomry života

umleckého. V život umleckém však jedná

se v pední ad ne o zisk, ale o samo p-
stování umní. Je-li tudíž po právu a ádu,
že na emeslníka, jenž v jistém mst platí

dan, též pedevším bývá pamatováno s mst-
skými objednávkami — vždy blahobyt oby-

vatelstva podmiuje blahobyt obce — je na

druhé stran docela nerozumno, mén schop-

nému umlci dávati pednost schopnjšího
jen proto, že onen mén schopný je mst-
ským díttem atd.

Umní nesmí sklesnout! na zaopatovací
ústav pro mstské a státní píslušníky, nebo
každá podpora umní, která nedje se pro

umní samo, musí mu díve neb pozdji býti

na škodu.

Státní peníze, jež na podporu umní jsou

vydávány, jsou vývoji umní spíše na škodu
než k užitku, není-li jich užito se stanoviska

umleckého, jsou-li rozdávány, jak se to dnes

tak asto stává, místo nejschopnjším z umlc,
umlcúm-oblíbencúm vysokých osobností, mód-
ním umlcm vládnoucích kruh. Tak je vývoj

umní pomocí státních penz pímo zdržován.

Podobn se to má v umleckém život

s místním vlastenectvím. Tím, že umlecké
spolky tak mnohých mst místn vlastenecky

umní „pstí", že dávají pednost „spolu-

obanu" umlci bez ohledu na umleckou
cenu jeho prací ped cizím umlcem schop-

njším, snižují význam msta a p. pro ná-

rodní umlecký život, nebo tím, že mali-

cherných ohled umlecky mén cenné práce

získávají za vzor, iní dorstajícímu
pokolení vždy obtížnjší m, aby zí-

skali si umlecké vzdlání dob
pimené a aby z nho sami tvoili
vci pro národní umlecký život
význam né.

J. Fr. Hartung v „Die Werkstatt der Kunst",

Mnichov 1902, 5. kvtna.

Péí a nákladem spolku »MAN!íS«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie »UNIE-VILÍM« v Praze.



PÍLOHA K ÍSLU 9. VOLNÝCH SMR.

VZHLEDEN K VÝTKÁM, KTERÉ
BYLY INNY V POSLEDNÍ DOB
SPOLKU VÝTVARNÝCH UMLC „MA-
NES“ V ZÁLEŽITOSTI NMECKÝCH
POZVÁNEK K SLAVNOSTEM RODI-
NOVÝM INÍ PODEPSANÍ NÁSLEDU-
JÍCÍ PROHLÁŠENÍ:

Zpsob, jakým spolek výtv. umlc
„Manes“ postupoval, objasnn byl autlien-

ticky zaslaném starosty spolku výtv. um.

„Mánes" St. Suchardy. Oproti tomu opa-

tily se „Národní Listy" zcela nespráv-

nými informacemi, a suggerujíce svými

lokálkami, že jsou oprávnny mluviti jmé-

nem jednotlivých sdružení zastoupených

v representaním komitétu, vrhly se spe-

cieln na starostu našeho St. Suchardu,

který se v první chvíli za celý výstavní

výbor exponoval, zpsobem, který nás

zbavuje vší povinnosti na jich útoky re-

agovati. — Dopustí 1-1 i se výstavní výbor

spolku „Mánes" oproti druhým v komitétu

zastoupeným korporacím njaké neko-

rektnosti, písluší pouze representa-

nímu komitétu právo, volatí jej k zod-

povdnosti — a té se podepsaný výbor

hodlá vyhnouti práv tak málo, jako ustou-

piti se svého zásadního stanoviska v me-
ritorní stránce celé otázky.

Nebude ani dnes ani v budoucnosti

podizovati otázky ryze umlecké žrna-
listickému komandu národního chauvi-

nismu a nehodlá za své národní smýšlení

odpovídati nikomu mimo vlastní své sv-
domí.

V Praze, v ervnu 1902.

Výstavní výbor spolku v. u. „Mánes".

Arnošt Hofbauer. jednatel. Jan Kotra,

místopedseda. Miloš Jiránek. Josef Ma-
atka. Antonín Pfeifer. Ladislav Šaloun.

Jan Stene.

EPILOG MRŠTÍKOVIADY. V 22. ísle

„Slova" vynáší p. Mrštík již poslední trumfy.

A jsou také podle toho. Silácké i divácké.

Myslím totiž, že jen v Divácích koní se

spor s nepohodlným odprcem mrštíkovskou

neotesaností: „a tož — bác dvemi". A my-

slím, že také jen v Divácích astuje se od-

prce, na nhož jsi se nemohl dostat dvody,
logikou a dvtipem, kvtomluvou, jakou si

odlehuje p. Mrštík : jsem mu fikslá, August

z cirku, páchnoucí hmyz, štnice a podob-

ných líbezností víc. Mít Grazie in infinitum,

jak psával Goethe.

To všecko jsou patrn v Divácích silné

trumfy — ale v literatue?! Ubohý Viléme,

tmí se, tmí, a lecos, co se neodvážilo na

denní svtlo, vylézá nyní ze štrbin — vaší

veliké duše. Tomu se íká Gotzendámmerung.



A k tomu ty dojemné námluvy pod okny

Moderní Revue! Také podívaná pro bohy a

lidi, kteí etli Mrštíkv lánek o Zeyerovi

a vdí, jak tam toil s celou mladou a nej-

mladší generací ! Staily moje dva tahy, a p.

Mrštík, který ztratil svou zbra, musí nad-

bíhat p. Karáskovi a vypjovat si lži z jeho

polemiky.

Nebo jest lež, že jsem se dovolával sou-

citu pro svoji nemoc v polemice s p. Ka-

ráskem. Prohlásil jsem jen tehdy, když si p.

Karásek vymyslil pomluvu, že jsem byl od-

mnn v nakladatelství Ottov ádem a vy-

sokým postavením, že bych ho žaloval, kdybych

byl zdráv.

Hrozil jsem tedy, poctivý Viléme, a ne

naíkal.

Ovšem o lež víc nebo mí, na tom panu

Mrštíkovi zrovna nesejde. Vyvrátíš mu jednu

a on obratem ruky je tu s druhou.

Což by bylo všecko, co nám p. Mrštík po-

vdl.
Debaítovaí s ním o stylu a o významu

mojí kampan? Bh mne od toho chra! jen

jednou jsem se spálil. Myslí-li si tedy p. Mrštík,

že píše stejn jako Shakespeare, bon, mysli

si to, nechávám ho klidn pi tom. Pedpo-
kládá to takovou dtinskou prostoduchost, že

je lovk hned odzbrojen. A psát dokonce

smí se takové božské naivnosti, již jen v té

neumlecké Boiotii, kterou jsou dnešní Cechy.

Tm nkolika attickým duchm, kteí tu ná-

hodou žijí, jsem dlužen snad slovo vysvtlení,

pro jsem promluvil práv ve „Volných Sm-
rech" a pro práv tu jsem demonstroval, co

je styl a co jím není.

Všude jinde cítí se živ, co se skoro necítí

posud u nás: že i spisovatelství je umní
tvarové a výtvarné jako teba sochaství

nebo malíství. Všude jinde cítí se i do po-

sledního nervu, že umlecké kultue nemže

rozumt a nemá právo o ní mluvit, kdo ne-

rozumí svému odbornému umní. Psát

o umní a kultue, horovat o umní — ne-

umlecky, formou nevkusnou, beznervnou a

pustou — znamená mást a temnit umní a

ne šíit a propagovat je.

Šlo o to ukázat, jak p. Mrštík, který píše

samozvanecké, suífisantní epištoly o všech
kulturních a umleckých otázkách, jež v nich

rozkrajuje tupým kuchyským nožem, jak tento

lovk, který si hraje na kulturního apoštola,

rozumí umní — které jest mu a má
býtinejbližšíaježmusí a má znát
nejlépea nej dkladnji: spisovatel
ství, umní liternímu. Šío o to, prote

stovat proti jeho jalovým, harašivým a prázd-

ným kapucinádáin a bramarbasiádám (které

jsou smšný, jak vím, i lidem z jeho nej

užšího kruhu) a ukázat, že každý, kdo to

myslí s kulturou a umním do opravdy, musí

zaít s ní u sebe a v malém. Že všecka

kultura zaíná od umní, jak podati ruku, jak

udeiti, jak jiti a se strojiti, jak pozdraviti,

jak minouti. Že u spisovatele všecka kultura

zaíná od umní, jak složití vtu a že
spisovatel, který nerozumí stylu
vty, nemá právo mluvit o stylu —
msta.
O otázce stylové a kulturní pocti-

vosti a jednotnosti šlo.

O poznání a vdomí, že v kultue a umní
není malikostí, nepatrností a náhodností, že

jest zákonná souvislost rythmu, která se pro-

zrazuje stejn ve vysoko sklenutém oblouku

myšlenkové stavby jako v nkolika taktech

náladové improvisace.

Dkuji „Volným Smrm", že pochopily

souvislost mojí, zdánliv úzké a odborné cam-

pagn se svým širokým umleckým a kultur-

ním programmem a dopály mi k ní místa.

17. VI. 1902. F. X. Salda.
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LLUSTRACE A DE-

KORACE KNIHY.
Uznává se, že illu-

strace kn h uinila znaný
pokrok v posledních n-
kolika létech. Není o tom

pochybnosti, ale tento

pokrok nestal se na zá-

klad uritých princip,

ale souasn na základ
celé spleti nedorozumní.
Nikdo se nepokusil kla-

ssifikovati ill ustraci vzhle-

dem k úelu, jemuž má
sloužiti.

eknme to pímo:
tento úel jest trojí. Je

bu utilitaristický, nebo

z ásti utilitaristický

z ásti umlecký, nebo

konen ist umlecký. První druh mžeme hned pustit se zetele.

Kresby, na p. technické diagrammy musí být jasné a pesné, ale

v základu jsou neumlecké a pokud se týe umní, dobe má
kreslí, ekne-li si

:
„Hands off.“

Illustrace jako umní, totiž jako dekorace knihy poíná druhou

tídou. S tohoto hlediska má illustrace o nco vtší obsah než

pouhá kresba. Pedn musí kresba i 1 1 ustrováti pedmt a ponvadž
však není položena nad hladkou plochu, nýbrž obklopena a za-

rámována tiskem, naskýtá se druhý problém — spojení kresby

s tiskem. Relativní význam, který se pikládá

bu tisku nebo kresb jest oíškem pro

illustratora. Koncentrují-li se všechny jeho

myšlenky na vlastní kresbu, bude pro nho
linie jako linie; dívá-li se však na svoji

illustraci s ohledem na to, že má tvoiti

s tiskem souvislou a jednotnou kresbu, bude

pi každé linii zvlášt dkladn uvažovati.

V dob prvního kvtu umní tiskaského,

kdy tisk i illustrace poizovány byly souasn
jednou plotnou, bylo ovšem toto druhé po-

jímání považováno za pirozené a jak se

umní vyvíjelo a lidé opravdových schopností

kresb se vnovali, pineslo toto vroucí spo-

jení tiskae a kreslíe výsledky nedostižné

EX LIBRIS. J.

WENIG.=
ŠKOLA PROF.
E. LIŠKY.
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krásy. Každá stránka krásného aldu*) byla umleckým
dílem pro sebe. Oko mže stranu za stranou probíhati

jen z isté rozkoše nad její výzdobou.

Není tu erných skvrn, které by v moi hrubých typ
rušily klidnou dstojnost stránky; každá ást její pojí se s ostat-

ním v harmonii pedem promyšlenou. Pozvolna však, jak se

umní od sebe odluovala, pustil tiska umlce se zetele, a ten

staral se pak jen o sebe; a nastal nevyhnutelný výsledek: touha

po samostatnosti, která se pak i v ostatním umní kreslíském projevila.

Tiskaství pestalo býti umním a i umní knižní výzdoby zanedbáváno
jsouc hynulo; illustrátor tvoil svoje kresby, aniž by pi tom pomýšlel na

tisk a ponechával to tiskai, aby je v text umisoval a reprodukoval, jak to

práv nejlépe dovedl.

Nejníže snad klesla umlecká illustrace v prvních desetiletích tohoto století

a nejvtší vinu na tom ml sám Turner. Illustrace, jež kreslil pro Rogersovy básn,
nesnesou pirovnání k jeho ostatní malb. Snad samy o sob byly pkné, ale je patrno, že

Turnérovi nikdy na tom nezáleželo, že methoda, která na obraze, kde spolupsobí barva,

byla úžasná, ztrácí naprosto významu, jakmile se jí užívá pro tisk, se vším omezením ern,
bli a prosté linie. Marn hledáme v Turnérových illus tracích njaký dkaz, že by si byl

vbec vdom, že tu je ješt zbytek tiskové strany.

Je potebí neho více, než kreslíské znalosti krajináe. Zvyk, bráti illustrace od malí,
kteí mají slabé pontí o dekorativní kresb, vedl

k vynalezení rzných mechanických process, jimiž

by se obraz pímo se štafle penesl na tiskaskou

plotnu.

Tento zpsob práce šel tak daleko, že zabil

úpln devoryt; a pokud se týe jeho výsledku,

naráží oko, místo na jednotné árkování, které

skoro na celou plotnu opádá, na tvrdé šedé a

erné skvrny, jež svdí o brutální tém neúct
k typm tiskaským.

Abstrahujeme-li od nejnovjších prací, mžeme
dlati jedinou výjimku, totiž Williama Blacka.

V povaze knižní dekorace ležící podmínky odkazují

na linku kreslenou od ruky, která by byla repro-

dukována bu devorytem nebo pímým fascimilo-

vou reprodukcí, což je nejpimenjší methoda.

Ve skutenosti dosáhlo by se ideáln krásné

stránky knižní, kdyby se text práv tak jako illu-

strace svily runímu provedení teba ne jednch
rukou. O to se však nejedná, již náklad by to zne-

možnil. Umlec, zabývající se výzdobou knihy musí

uvažovat o tom, jaký druh linky nejlépe se hodí

k typm. V pípad, že bychom mli svou klassi-

fikaci, již možno z nedostatku lepšího jména na-

zvat „protokollovou prací", ješt dliti, bylo by

nemožno, vložiti do linie onen stupe abstraktnosti

a vybranosti, jaký by ml býti v isté kresb.

Kdyby se to udlalo na p. pi njaké archi-

tektonické kresb, eklo by se, že je tím zniena
„pravdpodobnost", která je hlavní vcí pi ta-

kovéto kresb. Práv v takovém pípad mla by

se vnovati nejvtší pée linii. Je dležjto, pi-

pomenouti, že typ poskytuje nejzvláštnjší
zpsob seazení, a že užívání obyejných písmen

*) Aldus ~ starý krásný tisk z benátské knihtiskárny.
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by vyluovalo pelivou práci, pi níž árky leží

hust u sebe a je šrafováno na pi; práv
zabíhají prosté práce konturové, jak je dlá
Retzsch, pokud se týe jemnosti a ucelenosti

do theorie, jako mechanické reprodukce

šttcových prací v opaném smyslu heší.

Linie, která se užívá v illustracích archi-

tektonických, mla by býti vedena voln,

pesn, bez vlivu píbuzných technických

znalostí architektury, aby kreslí vdl, kde

má pestátí, aniž by ukivdil svému pedmtu.
Linie by nemla být nepoddajná, ale tak lehká

a nžná, aby bez námahy odrážela každou

myšlénku, která proletí umlci ^hlavou. Vierge

dokázal, co se dá v tomto smru udlat.

Nkolika volnými arami a kontrastem tem-

ného stínu na pravém
míst docílil asto vt-
šího dojmu pedmtu,
než mnohdy peliv pro-

vedená malba. To je

methoda, k níž se mu-
síme snažit dojít v ar-

chitektonické kresb.
Poesie architektury a

její nejvyšší vlastnosti, dstojnost nia-

ssivnosti a obrysu se udusí touto na-

máhavou pesností, která celou plochu

kresby pokryje pesným opakováním

ar beze všeho citu.

Zatím tam, kde illustrace vytryskla

z isté fantasie, bylo nutno míti stále

na zeteli dekorativní hledisko a jiti

o mnoho dále ve výbru a v abstrakci.

Zde konen mže illustrátor svou

práci tak zaíditi, aby kresba a tisk

tvoily dekorativní celek, pi emž se

tiskem nepohrdá, ale užívá se ho jako

samostatného prostedku, aby se do-

sáhlo slouení, odvážení a rozdlení

dojm.
Tisk je zárove technickou píleži-

tostí ke kresb a uruje množství ar,

jichž se k nmu má užiti. Není pochyby,

že pro drátové písmo je teba užiti

drátové kresby; práv tak jako písma

velikých epoch knihtiskaství mají obrys

pevný a jsou široce a rozložit roz-

dlena. Dejme tomu, že by bylo možno
vzít nkteré takové písmo; linie pr-
vodní kresby musila by být pesn
vedena a od zaátku do konce zcela

voln být na bílém papíru nakreslena.

Nelze uvésti lepšího píkladu než D-
rerovy devoryty.

Stupe síly, jakou dovedl Drer
vložit do jediné linie, je nco neoby-

ejného a pro nás snad nemožného; nebo
uvážíme-li složitost našich moderních idejí

a úplný nedostatek tradice, uznáme, že žádný
moderní kreslí patrn nemže doufati, že

by dospl k té velkolepé pímosti a úžasné
intensit výrazu velikého Nmce.

Proto má nejvtší význam pelivý výbr
jak pedmtu, tak zpsobu zpracování. Kreslí
by ml zahodit pedmty, které nepipouštjí
dekorativního zpracování.

Jeho úkolem není vda nebo morálka, ale

umní jen pro umní; proto by ml voliti svj
pedmt jen se zetelem na umlecké mož-
nosti, jež poskytuje. Pokud se týe linie samé,
není možno dávati njakou direktivu; je
linie ástí kreslíské ideje práv tak, jako

slova básn jsou ástí

poetické pedstavy, a

musí pijít sama sebou.

Ale jakmile si ji uvdo-
míme, musí podléhati

jako prostý prostedek

výrazu písné kontrole.

Linie je nebezpená a

úskoná.

STUDIE.
J. LOUKOTA.
ŠKOLA PROF.
E. LIŠKY.=
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asto se zdají kreslíi jako opilí tím, co umjí; stále vedou áru za arou, zdánliv jen

z té rozkoše, že je kladou obratn vedle sebe, nebo v nejlepším pípad, že vyrobí nepravou

imitaci njaké látky.

Jakmile se dá linii njaký úel pro sebe, stane se trapnou vcí. Užívání linie a napodo-

bení tkanin mlo by býti úpln podízeno dekorativním úelm — kresby a zanedbání tohoto

pravidla znamená práv tak špatné umní, jako kdyby hudebník v perversním nadšení nad

obtížemi fugy ztratil svoje thema v kontrapunktickém chaosu.

Máme-li se vrátiti — a tím chci skonit — k nejlepším tradicím knižní dekorace, musí se

umlec zíci isolace, v níž až dosud pracoval.

Nesmí pohlížet na tisk jako na nutné zlo, ale jako na cenný materiál pro výzdobu stránky,

a písmo a illustrace musí být pojímány v úzké souvislosti.

To nese s sebou daleko tvrdší sebeomezení, než jaké vyžaduje lept, ponvadž cíl, za nímž

jdeme, není bezprostední pirozený dojem, jako spíše co nejdekorativnjší traktování linie ve

vztahu k celé stránce. Kreslíská obratnost musí býti spojena s prozíravou fantasií v nártu,

která se nespokojí s výsledkem takovým, aby zbytek strany byl hyzdn drami a kouty, ale která

uvdomle má v moci všechny prostedky, jimiž stránka jako celek mže být psobiv okrášlena.

Jen touto silnou i ntellek tuel I ní snahou, tímto sebezapením, tímto dobrovolným pilnutím

k jedinenosti umní mže umní illustrovati knihu nabyti znovu trvalé ceny.

REGINALD BLOMFIELD. (PELOŽENO Z »ARTS AND CRAFTS ESSAYS.«)
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VÝSTAVn UMLECKO-PRÚMYSLOVÉ ŠKOLY.

U
ml.-prmysl. museum pražské zase

jednou podalo veejnosti známku
své jsoucnosti. Koující výstavka

prací prmyslových škol z Rakouska,

výbor to z výstavy poádané roku loského
ve vídeském umlecko-prmyslovém museu,

zapadla do Prahy a tak se již našla pí-

ležitost k výstav, s níž spojena souasn
výstavka pražské zlatnické pokraovací školy,

jakož i školy umlecko prmyslové. Celá ta

zajímavá exposice zapadla však u nás skoro

beze všeho ohlasu. Denní listy o celém

tom zajímavém problému pinesly tak kusé

referáty, jaké obyejn o všech dležitjších

událostech, naší kultury se týkajících, bývají

pinášeny. — A nejen moráln, ale i hmotn
výstava nepinesla mnoho užitku. Morálního

úspchu dodlala se aspo jednoho, míním ne-

setnou návštvou o dnech sv.-janských, která

ovšem podmínna byla volným vstupem —
naše obecenstvo s díkem zaízení to kvituje —
hmotn však ukázala se zase jednou Praha

a její vzdlané a majetné kruhy na takovém

stupni kleslosti, že se Praze vpaluje pímo
ošklivé znamení naprostého nepochopení um-
leckých poteb pítomnosti. Je pece známo,

jak všude jinde v cizin, a v Berlín, Mni-

chov nebo Vídni, každá taková výstavka

uml. prmyslu koní hmotným zdarem. Autoi
jednotlivých prací dostávají objednávku ne

na jednotlivý kus, ale prodávány nkolika-

násobn celé interiéry, bohat zaízené z ná-

kladných dev provádné, do tisíc jdoucí,

jednotlivých kus pak se prodá v kopiích

až do set. A u nás, a vystavena ada ped-
mt provedených v materiálu, byla poptávka

tak ilá, že prodány celkem 2 kusy z celé

té výstavy, tak etn obeslané.

Zjev to smutný a tím smutnjší tomu,

kdo zná v rodinách našich poslanc a naší

inteligence vbec všechen nevkus tam na-

shromáždný — vše to, emu se íká naše

eská domácnost!
Bylo by zajímavo, všimnouti si celé vý-

stavy
;
bylo tu výsledky ukázáno, jak nový

smr s hry naízený té i oné škole od-

borné jde k duhu — místy vidti bylo dosti

dobré pokusy, po vtšin však takové nepo-

rozumní, takové klopýtání, že celá ta vý-

stavka v lovku vzbuzovala spíše strach

o budoucnost rakouského školství než radost

z jeho vývoje. Je vidt, že nestaí ani dobrá

vle s hora — není-li na školách odborných

materiálu povolaného a umlecky schopného.
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Žijeme, je pravda, v dob kritické, a ne-

najde-li se dnes u nás ada talent, kteí

pevnou rukou zaryjí do poie uml. prmyslu
nejen v emesle, ale i ve školství, — je zase

nkolik desetiletí ztraceno. To neporozumní
všech nových ideí, které pece mají svoji dnes

již dokázanou platnost, jak jevilo se ve vý-

sledcích mnohých odborných škol rakouských

ve výstavce súastnných, budilo aspo u nás

kteí bychom si páli dobré budoucnosti,

velkou nedvru.
Je proto s potšením pro nás, že nad

celou tu vystavenou sbírku školství pražské

vynikalo. A to jak veerní kurs zlatnický, tak

škola uml.-prmyslová.
„Volné Smry" z dvodu, aby celá ta vý-

stavní událost aspo ponkud byla tiskem

dokumentována, opatily si svolení k repro-

dukci prací ze školy uml.-prmyslové a v-
novaly jim celé toto íslo. Uveejnné ukázky
dokumentují tak dnešní snažení školy, celou

její organisaci, její chtní a výsledky.

Podány ukázky ze škol pípravných pro

modelování a kreslení, v níž studována figura

i ornament dle pírody a kde žáci jsou již

vedeni k drobnjším komposiním úkolm.
Bylo by ovšem záhodno, jednou veejn pro-

brati celý ten zpsob uení, postup, jakým
na té které škole do mladých lidí se vtlouká

umní — bohužel je však látka tak obsáhlá, že

nehodí se do rámce takovéhoto referátu, — a

nekonáme-li dnes pln svoji povinnost, je

to jen proto, aby v budoucnu dkladn o vci
mohlo býti promluveno. Prozatím dnes tedy

DEKOR. PANEAU.
FERD. STAEGER.
ŠKOLA PROF. JAK.

SCHIKANEDRA. H
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neobmýšlíme nic jiného než všimnouti si vý-

sledk školních, tak jako ono se jevi v pra-

cích škol odborných. Z tchto v ísle uve-

ejnny práce ze škol všech.

Speciální škola pro umní textilní zastou-

pena návrhy na látky tkané, vyšívání, škola

malíská pracemi rázu dekoraního, plakáty

a hojnými jinými v obor dekorace spadajícími

pracemi. Následují pak ukázky prací školy

odborné pro ezbu ve dev a sochaství

ornamentálního smru, dále práce žák školy

pro dekorativní architekturu. íslo pak uza-

vírá ada reprodukcí dle pedmt ze školy

zlatnické.

Vedle reprodukovaných prací výstavy súast-
niiy se i školy dámské, doufáme však, že bude

vci jen na prospch, když ukázky z tchto
škol mineme, a zejmena ukázku školy pro

kreslení vbec nepineseme.

Ne že bychom ve všem souhlasili se sm-
rem a zpsobem, jaký ve škole je dneska

vodítkem. Je tak mnohé, co zaráží — v em
jiného jsme názoru — zde znova pímo
na špatnou úrove dámských škol upozor-

ujeme — celkem ale možno pece v tak

mnohém konstatovati aspo snahu po po-

kroku, to, eho v našem eském svt tak

málo je vidti.

Zvláš porovnáme-li výstavu tuto s poslední

výstavou téže školy, která ped nkolika lety

v budov školní o vánocích byla poádána,
kde vládl ješt starý cop sádry a opiení se

po všech historických slozích.

Kdežto díve v celé škole až na devo, kov

a vyšívání o materiál provedeni vbec nikdo ne-

zavadil — vidíme dnes jistý pokrok emancipaci

od toho školáctvi a ruchu tak trochu po díln
— to, v em vidíme pravý cíl takového ško-

227



lení. Dnes vystaveny již jak ve škole pípravné,

tak odborné pokusy provádní v materiálu so-

chaském, malíském, látky dle návrh žák
tkány, nádoby páleny a polévány, v bronzu lity

na fasádách dekorace nanášeny a v kamenu

provádny, v tom všechny ty práce tepány, ryty

a ciselovány, nábytek firmami provádn, celé in-

teriéry ešeny a provedeny, zde zvlášt ve škole

architektury nastal opravdový styk s dílnou —
jaký dnes je nutností

Bylo by našim páním, aby v tomto zp-
sobu výstava píští pinesla nám ješt více

ukázek výborné dílny - a mén školy.

JAN PETR.

KROPENKA. VOJTA
SUCHARDA. ŠKOLA
PROF. J. KASTNERA
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AD. FOEHR. —
NÁVRH KAŠNY.
ŠKOLA PROF.
J. KOTRY. ==
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FR. CUC.
INTERIEUR.
ŠKOLA PROF.
J. KOTRY. =

LAMPA, SVÍ-

CEN A SIRNÍIC.

E. PELANT. =
ŠKOLA PROF.
J. KOTRY. ~
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— KOVÁNÍ NA
SKÍN.
AL. VOKURKA.
ŠKOLA PROF.
E. NOVÁKA. ZZ

ŠTÍTEK NA DVÉE.
KULHÁNEK FRANT.
ŠKOLA PROF. E.

NOVÁKA.
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ŠPERKY.
LAD1SL. HYRŠ,
NOVÁK JOS.

A KAR ANT.
ŠKOLA PROF
E. NOVÁKA.

SPONA. ~
AL. VOKURKA.
Škola prof.
E. NOVÁKA. TT
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ŠKOLA PROF. E. NOVÁKA.
DEKORATIVNÍ MÍSA.

FRT. KULHÁNEK.
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KALAMÁ. Z
ANT. KAR.
ŠKOLA PROF.
E. NOVÁKA.

STOJÁNEK NA
SIRKY. BENEŠ
LAD. ŠKOLA
PROFESORA
C. KLOUKA.

Z PRÁVY A POZNÁMKY. I

SOUTŽ NA ZÍSKÁNÍ NÁVRH DO-
movních prelí ve skupinách dom na západní

stran nám. Purkyova na Král. Vinohradech

vypsala mstská rada tamže. Za nejlepší ti

návrhy ustanoveny byly ti ceny 1000 K,

600 K a 400 K. Lhta dodací konila 28. er-
vencem 1902 o 9. hod. dopolední.

SOUTŽ NA PODÁNÍ PLASTICKÝCH
skizz pro sochy svtc na zá-

padní vže hlavního chrámu s v.

Víta na hrad P raž s k é m. Jednota pro

dostavní hlavního chrámu sv. Víta na hrad
Pražském hodlá pro zá-

padní vže chrámu opa-

tili bhem roku 1902 a

1903 trnáct soch svtc
2 m. vysokých bez plynty,

provedených v pískovci,

aby ped snesením lešení

ve výši 27 m. umístny
býti mohly.

trnáct tchto soch je-

dnotlivých rozdleno jest

po nárožích v šest sku-

pin po dvou, ásten po

tech sochách. Vypraco-

vání definitivních skizz

v 1
/e

. skut. velikosti a po-

mocných model v x

/2

skut. velikosti 1 m. vys.

i s odlitím do sádry za-

dáno bude šesti, pípadn
jen tem socham za

jednotný honorá 1200

Korun (tisíc dv st ko-

run) za skizzu i model.

Provedení v kameni není v tomto honorái

zahrnuto.

Aby editelstvo Jednoty pro dostavní
chrámu sv. Víta na hrad Pražském poznalo

ony umlce, které by provedením definitivních

skizz a pomocných model pro tyto, slohu

chrámu odpovídající, sochy poviti mohlo, vy-

pisuje na podání plastických skizz v mítku
1 : 6, bez plynty 334 cm. vysokých, veej-
nou soutž za následujících podmínek:
1. Konkurujícím vydá stavitel dómu sestavení

skupin se jmény svtc, o které konkurovati

lze; 2. vydá též sádrový odlitek oné ásti

architektury vže v m-
ítku 1:6, do které dvo-

jice soch umístna býti

má. Ten však jen proti

záloze 10 korun. Celý

obnos vrátí se tomu, kdo

konkurenní práci podá.

3. Každý konkuruje dvo-

jicí svtc, jejíž volbu ze

stanovených skupin voln
vykonati mže. 4. Skizzy

musí odpovídati karak-

teru architektury vží (po-

átek 15. stol.) a musí

býti k provedení v kameni

úpln zpsobilé. Skizzy

této podmínce nevyho-

vující vylouí se z po-

sudku konkurence. 5. Pla-

stické skizzy musí býti

podány v odlitku sádro-

vém a umístny do vy-

dané architektury. 6. Lhta
k podání soutžných ná-
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vrh koní dnem 30. záí o 12. hodin
polední. 7. Konkurenní skizzy nebudou ho-

norovány. 8. Cenami této soutže má býti

objednávka honorovaných 14 pomocných mo-
del, která šesti, pípadn jen 3 vítzm roz-

dlena bude, pakli jich podané konkurenní

práce nejen jako relativn nejlepší uznány

budou, ale i o tom absolutní svdectví po-

dají, že autor provedení dobrého modelu

schopným jest. 9. Vyadní skizz dle jich

relativní hodnoty a posudek o tom, které

z_prací absolutn dobrý výsledek oekávati

dají, písluší porot. Porota sestává : Z ped-
sedy Jednoty hrabte Františka z Tliun a

Hohensteinu, se iditelstvem pibraných umlc
pán: sochae Josefa Maudra, sochae Stani-

slava Suchardy, malíe Frant. Ženíška, sta-

vitele dómu Kamila Hilberta, dále ze tí len
iditelstva, kteí pozdji jmenováni budou.

II. Veškeré soutžn práce zstanou ma-
jetkem autor, kterým i právo reprodukce z-
stává. 12. Rozdlení objednávky 14 soch mezi

porotou jmenované vítze konkurence písluší

iditelstvu jednoty pro dostav, hl. chr. sv. Víta.

Jedin toto rozhodne, v jakém pomru roz-

dlení se stane. Nejmenším dílem pro vítze
z konkurence bude jedna dvojice soch. 1 3. Sou-

tž jest a n o n y m n í a pístupna jen uml-
cm v Cechách rozeným neb zde psobícím.
14. Konkurenní práce opateny heslem neb

znakou a doloženy v uzavené obálce

jménem autora podány butež ped uplynutím

stanovené lhty staviteli dómu panu Kamilu

Hilbertovi v Praze 48 /IV.

UML.-PRMYSLOVÉ MUSEUM PRAŽSKÉ
vypisuje soutž na provedení následujících

úkol: 1. Závs (pendeloque) s etízkem, ja-

kožto náhrdelní šperk pro dámu. Pevahou
musí být použito granát. Montování z po-

zlaceného stíbra nebo 28 až 14karátového
zlata. Šíka závsu nejvýše 7 cm. I. cena
200 K, II. cena 90 K, 111. 60 K. — 11. Límec
palikované krajky k dámské toilett. 1. cena
200 K, II. cena 120 K, III. cena 60 K. —
III. Jardiniera z pálené hlíny s plastickou, fi-

gurální dekorací, polévaná. Výška do 25 cm.,

šíka resp. délka do 40 cm. I. cena 200 K,

II. cena 120 K, III. cena 90 K. Práce k sou-

tži pedložené mají vynikati samostatným
pojetím a technickou dovedností. Konkurence
mohou se úastniti jen živnostníci oboru um.
prmyslového, v echách usedlí, nebo po-

mocníci u nich zamstnaní, a do ech pí-
slušní absolventi um.-prmyslové školy pražské
a odborných škol prmyslových v echách.
Lhta dodací do 15. íjna 1902 uml.-pr-
myslovému v Praze. —

Z INNOSTI SPOLKU VÝTV. UMLC
,,Manes“ zaznamenáváme pro veejnost aspo
výstavní program na rok 1902. - V Praze od

kvtna do srpna — výstava dl sochae A. Ro-

dina, v záí a íjnu výstava dl „Moderní fran-

couzské umní". — Kolektivní výstavy s. výtv.

um. „Mánes": v kvtnu v Hradci Králové,

v ervnu v Mor.. Ostrav, v ervenci na Ml-
níce, v srpnu v Táboe, v íjnu ve Vídni a

odtud v listopadu a prosinci v Krakov a ve

Varšav. — Program jediného roku jist res-

pektu hodný.

VÝSTAVU MODERNÍHO FRANCOUZ-
ského umní a nkolika význaných umlc
ve Francii zdomácnlých uspoádá spolek vý-

tvarných umlc „Mánes" v Praze od 30.

srpna do 2. listopadu 1902 v pavilonu po-

ízeném k výstav dl A. Rodina. Výstavní

výbor zahájil akci, aby uspoádána býti mohla
výstava, která by v souvislosti s výstavou edi-
novou podala obraz dnešního stavu umní
Francie. Výstavní výbor mže se pochlubiti

krásným výsledkem, nebo bhem velice krátké

doby došla znaná ada pihlášek pímo vy-

zvaných umlc. Nejpednjší jména — oprav-

dová elita — všech odvtví výtvarného umní
zúastnna bude na výstav naší. Nejpoetnjši
ovšem budou malíi a z nich velice zajímavá

kolekce impresionist seznámí interesenty

s díly, jichž obrozujicí vliv ve vývinu malíství

byl velké váhy. Kolekce kreseb, grafického u-

mní, drobné plastiky a velice delikátních uká-

zek moderního umleckého prmyslu doplovati
budou rovnocenn exposici prací u nás

vtšinou jen z reprodukcí známých a která

veejnosti naší pipraví mnoho požitku a pí-
ležitosti ku srovnávání. Výstava obsahovati

bude na 500 ísel, s instalací jich zapoato
bude po vnitních zmnách pavillonu ihned

po ukonení výstavy Rodinovy.

Zúastnni budou: Adler, Aman-Jean, André,

Besnard, Blanche, Boulard, Carrire, Cassat,

Chahirre, de Chavannes, Chéret, Claus, Co-
lin, Cottet, Dauches, Degas, Delvaille, Denis,

Desvallires, Dufresne, Mine Dubem, Duhem
Henri, Dumont, East, Espagnat, Estienne,
Fougerat, Griveau Georges, Griveau Lucien,

Hanicotte, Harrison. Hochard, Jeanniot, Jour-
dain, La Touclie, Laumonnerie, Laurens

J. P., Laurent, Ernest
J., Le Mains, Le Si-

daner, Loiseau, Loup, Martin, Mangeaut,
Maufra, Ménard, Moreau-Nélaton, Monet, Mo-
ret, Morisset, Pissaro, Prinet, Prouvé, Prunier,

Raffalli, Ranft, Renoir, Renouard, Roussel,

Saglio, Sisley, Ulman, Veil, Zandomeneghi,
Amstelhock, Beau, Mme. Besnard, Brindeau,
Colonna, Charpentier, Claudel, Dampt, Dela-
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herche, Dejeau, Derré, Desbois, dé Feure,

Gaillard, Gallé, Girardet, Lefevre, Lambert,

Me, Meunier, Nocg, Nouflard, Roche, Sparre,

Voulet. —
K výstav vydána bude „V. Smry" ob-

jemná publikace s pvodním, illustracemi bo-

hat dokumentovaným textem od pedního
francouzského essayisty, kterou bude veej-

nost naše o moderním francouzském umní
informována. Spolek výtv. umlc „Manes“ pi-

chází zde optn s podnikem, který vyžaduje

znovu velkých obtí, vytrvalé práce a ob-
tavosti nkolika jednotlivc. Vše to pináší

se v obt, by interes k umni výtvarnému

byl buzen v míe daleko vtší, intensiv-

njší, by tento interes by! neustále prohlu-

bován, jak toho vývin žádá, by dohnalo

se, co u nás pomry a híšnou neinností

bylo zanedbáno. Má-li umní rst, má-li

býti zvýšena jeho úrove, je potebí k tomu

též okolí, s požadavky a opravdovou láskou.

Požadavky, — velké požadavky a proniknutí,

které mohou být pivodny láskou, stavly

vždy základy velkých epoch umleckých.
„Manes“ chce tuto lásku budit, ponvadž

chce zvýšení úrovn jak širokých kruh tak

umlc samých a co „Manes“ dnes podniká

na prospch toho nejsou malicherné spoleká-
ské choutky ješitných rozmar, ale podniky

píliš vážné, o nichž rozhodne úast naší

veejnosti.

KOUJÍCÍ VÝSTAVY SVAZU RAKOU-
ských um.-prmyslových museí byly ujednány

na sjezdu dne 2. ervna. Výstavy obsahovat

budou moderní umlecký prmysl a díla hi-

storických sloh. Aranžováni interiér do po-

sledních detail uritých styl bude význa-
nou snahou výstav. K interiérm historickým

bude použito originálních detail ze sbírek

zemských museí neb dokonalých kopií.

VÝSTAVNÍ PROGRAM SVAZU UMLC
„Hagen“ ve Vídni (Víde I. Parkring-Zedlitz-

gasse 6.) pro sezónu 1902 — 3: Od 10. íjna

až do 10. listopadu 1902 kolektivní výstava

spolku „Mánes". — Od ledna do února 1903
kolektivní výstava K. Medize a pí. E. Mediz-

Pelikan. — Pro všeobecnou úast len a

zvaných host poádána bude vánoní vý-
stava od polovice listopadu až do doby vá-

noní. Pípustná jsou všechna umlecká díla,

dožadují se však hlavn menší práce, skizzy,

studie, akvarely a práce grafické. — Hlavní

výstava spadá v dobu obvyklých jarních výstav

vídeských od druhé polovice února do prvé

polovice dubna 1903. Výstavní výbor vypro-

šuje si hlavní produkci pro tuto výstavu.

lenové spolku „Mánes" jsou zváni k obma
posledním výstavám, a zašlou své práce pímo
do Vídn na udanou adresu, podléhají ví-

deské jury a zaruují se souasn v jiné

vídeské výstav nevystavovati.

V ÍJNU T. R. BUDE V MOSKV ZA-

hájena, jak oznamuje „Mír. Iskusstva" výstava

architektury a umleckého prmyslu. Poa-
datelstvo zve na ni architekty a umlce ruské

i západoevropské a americké, kteí pracují vý-

hradn „v novém slohu". Cílem výstavy jest

obeznámiti obecenstvo s vážnými ukázkami „no-

vého smru v umní" a zárove sjednotit umlce
a architekty, horující pro tento smr. Ve výboru

zasedají mezi jinými malíi V. Vasncov, Vrubel,

K. Korovin. Jedna z prvých moskevských firem

vystaví zaízení celých komnat. — Nco podob-

ného, ale v menší míe, bude podniknuto v Petro-

hrad iniciativou knížete Šerbatova a J. Gra-

bara. Najali dosti rozsáhlé místnosti, v nichž

budou stálé výstavy umní aplikovaného. Zaí-
zeni a výzdoba místností dána na starost spolu-

pracovníkm „Míra Iskusstva" (Bakst, Benois,

Lanceray, Somov, Golovin, Korovin a j.). Mimo
to budou tam poádány periodické výstavy jed-

notlivých umlc; jich adu zahájí Somov, Braz,

Leistikov. Tímto podnikem petrohradští pátelé

umní vystupují proti rzným tak zv. „umleckým
závodm", které pod firmou umní šíí jen ne-

vkus a jichž jediným heslem je pouhý kramáský
zisk. Firma pyšn zní „umlecký závod“, ale vý-

kladní skí — fi donc! — Je to pouze v Petro

hrad? . . .

OPRAVA. V 6. ísle v Meditaci p. Be-
zinov na str. 117, 9. ádek s hora místo

„vyjáden" tte nevyjáden.

Péí a nákladem spolku ,,MÁNES.“ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie ,,UNIE-VILÍM“ v Praze.



AMILE MAUCLAIR. MODERNÍ MA-
LÍ. (Dokonení.) lovk ztžka uví,

že od této podivné debaty neuplynulo ješt

ani deset let. editelství Krásných Umní od-

zbrojilo akademické blesky touto opatrnou

a duchaplnou odpovdí. Ale odkaz byl pijat,

jakoby s omluvami; nacpali jej hanebn do

malého sálu, do pilepeného sálu, kde tato

svítivá díla nelze prohlédnouti z patiné
vzdálenosti, a kterému se íká za vtrem
„koutek blázn"

;
a p. Léonce Bénédit musil

napnout všecky síly, aby tmto darovaným
obrazm pojistil slušné zarámování. A to se

dje v dob, kdy Renoir a Degas se velmi

draze prodávají práv tak jako Claude Monet,

v dob, kdy Manet je slavný a všecka velká

musea evropská jej kupují, kdy se o impres-

sionismu píše v nesetných láncích a kdy

psobí mocn na všecko soudobé malíství,

kdy jeho technické novotáství stvoilo celou

kategorii dl, kdy nkteí z jeho nástupc,

jako p. Besnard, jsou dekorováni a slaveni,

konen v dob, kdy druhý Salon, jemuž

pedsedá Puvis de Chavannes, závodí se sta-

rým! Jak byla silná, ta víra v „pevný ideál",

když lidé, pehlížejíce dobu a vývoj umní
výtvarných, mluví s tímže opovržením jako

r. 1890! A jak bylo pirozeno, že se orga-

nisovala „protirevoluce" mezi tmi, kteí ty

„blázny" považují za velké prkopníky!
To je tedy logický dvod sevšeobecnní

omezených výstav, mnící pomry moderního
malíe ve veejném život. Tento instinkt

není jen u nho; vidli jsme, že vystupující

generace poslouchají téže touhy. Symbolisté,

nenalézajíce nakladatele pro své knihy volných

rythin, jsouce vyloueni z revuí a ze žur-

nál, se organisují, skládají se, aby mohli

vydávat asopisy a pipojovati k nim vyda-

vatelský materiál, a z této záplavy drobných

plaket trvají podnes dv nebo ti, obratnji

založené. Wagnerovští a franckovští hudeb-

níci, vyloueni z koncert, organisují kvartetta,

spolenosti pro komorní hudbu, z nichž hlavn
dv vynikají, Národní hudební spolek
a Scola Cantorum, kde iniciativa umlc
jako V. lndy, Guilmant nebo Cli. Bordes,

kteí jsou zárove professory, správci a umlci,

sousteuje proti Conservatoi celý program

vyuování.

Z téže poteby zakládají se revue deko-

rativního umní.
Ponvadž subvencované scény se uzavírají

jisté dramatické literatue, vidíme, jak sou-

kromá iniciativa zakládá s rzným zdarem
Théátre-Libre, Escholiers, l’Oeuvre. A tak ge-

nerace, podpírajíc se o elitu, eká na oka-

mžik, kdy si vynutí úctu jako její pedchdci
a skrývá se, tvoíc si malou spolenost upro-

sted velké. A zvlášt malíi jsou k tomu do-

hánni svými zájmy, životní nutností.

Starý Salon, tak, jak jsme ho práv vidli,

skuten nepostaoval výroní produkci. Moci

ukázati svou malbu publiku jen jednou za

rok, a moci ostatn ukázat nejvýš dva obrazy

a ješt nesmti pod trestem vylouení pro-

jevit zpsob nazírání odchylný od pikázání

Školy — to byla nesnesitelná situace. Pi
tom sml malí poítat jen s touto slabou

píležitostí k prodeji a bhem ostatního roku
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na pímý prodej amateurm. Ale Salon byl

rozhodující podmínkou tohoto druhého zp-
sobu prodeje. Akademický duch je tak hlu-

boko zakoenn, že bude míti vliv na mínní
prmrného obecenstva, hlavn na venkov,
ješt dlouho po tom, až zmizí akademie,

dojde-li vbec k tomu. Vystavovat „v Salonu"

má, jak známo, ohromný prestige. Ve sku-

tenosti to není ani záruka prostedního ta-

lentu, ponvadž se jedná o prosté pipuštní
mezi ti nebo tyi tisíce dl, z nichž kritika

se zmíní asi o stu a studuje nejvýš njakých
patnáct. Ale na dálku má Salon takový pre-

stige, že dobí lidé tam schváln chodí vy-

brat si obraz pro svj byt, tak trochu jako

se chodí na jarmark a neopominou nechati

tam na rámu peliv pilepené íslo, které

svdí, že „ten umlec z Paíže nco zna-

mená." Tato štampilka je pro tento druh

kupc zárukou jejich vlastní soudnosti a tak

se rozejde vtšina vystavených obraz, krajin,

zátiší, nahot. Historické nebo modernistické

sujety koupí stát, jak umlec doufá, nebo mu
zstanou, a tak jsou v každém atelieru

v koutech stoené obrazy, které zstaly, a

které malíi dlali bu, aby získali pozornost

a vyznamenání, nebo aby byly oficieln za-

koupeny. ást jich jde obohatit venkovská

musea; ale je jasno, že nemajetní umlci ne-

byli spokojeni s tmito existenními pro-

stedky. A pak, mnohým se zdálo smšným
podrobovat se tomuto systému zmínek a me-

daillí, který je jen pokraováním gymnasiálních

zvyk a odpovídá byrokratickému instinktu,

jenž je francouzskému duchu píliš drahý.

Toužili po tch odmnách jen z nutnosti,

aby mohli prodávati dráže, dobyvše si úcty

v oích prmrného obecenstva. ') Stejná my-
šlénka vyvolala založení Salonu na Champ-
de-Mars (Société Nationale des Beaux-

Arts), kde byly odmny zrušeny a objevily

se v jiné form, mén dtinské a školácké,

totiž v hodnostech spoleník a podílník.

Tento Salon byl založen lidmi, jimž se vy-

ítalo, že naped upevnili svou povst všemi

medaillemi ve starém Salonu, a když z nich

profitovali, že je odmítli. Pece však tu byl

vážný pokus o liberalismus, o pojímání vyšší

a umlce dstojnjší; a novému Salonu jsme

zavázáni díky, že široce otevel brány ne-li

prvním impressionistm, tož aspo tm, kteí

se jimi inspirovali, a že tak pivykl publikum

na nový zpsob nazírání.

Je známo, že umlci, obdrževše odmny v Sa-

lonu, jdou obyejn pímo prodat své medaille ob-

chodníkm, kteí jsou zvyklí tmto obchodm, a pro-

mní je v mince, aby si s páteli pohulali.

Píklad ten byl tak frappantní, že brzo na

to vnikla „svtlá malba" i do druhého Sa-

lonu pes oposici akademických len jury.

A také druhému Salonu jsme zavázáni za

chvalitebnou iniciativu, že k sob pipojil

oddlení umlecko-prmyslové, které se dnes
stalo stejn zajímavé — jako malíství nebo
sochaství. Ba ani starý Salon nemohl se bez
nho obejiti pro konkurenci a tak byl pod-

kopán ohavný pedsudek, který adil mezi
„emeslníky", nepipouštné do Salonu „vzne-

šeného" umní lidi, kteí, nazývají-li se Gallé,

Roche, Charpentier, Prouvé, Thesmar nebo
Lalique, jsou rovnocenní všem malím a

všem socham v oboru esthetiky. To je nej-

lepší umlecký socialism. Ale ani tyto modi-
fikace, za nž jsme povinni úsilí mladé gene-
race revoltující proti starému copu, neuinily

zbyteným princip soukromých výstav, které

už zapustily koeny. Umlci nabyli pesvd-
ení, že Salony jsou v základu pochybeny.

Rznorodá díla jsou tam stísnna a škodí

si navzájem; a jsou svítivá nebo tajemná,

mají totéž brutální, ostré osvtlení. Jsou
známi umlci, kteí chystají svj „obraz do
Salonu", svou „ránu z pistole", jsouce si

vdomi, že v té spoust oko divákovo, velmi

brzo unavené migrénou, smuje pímo k tomu,

co nejvíce svítí. Kdysi mívaly nejvtší úspch
u dobrého publika deklamatorní nebo senti-

mentální „sujety"; anekdota sama si jej vy-

nucovala, i když malba byla bezcenná;

v druhém Salonu, kde je málo „sujet",
mají úspch hlavn odvážné harmonie barev.

Nutnost, namalovat každoron effektní plátno,

je stejn odporná vážným malím. Za to

soukromá výstava dovoluje umlci, aby vy-

tvoil kolem svých dl celkov sladnou
athmosféru, aby ukázal svoji práci za rok

nebo za dva, aby vystavil studie vedle pro-

vedené vci, aby se pln a voln vyslovil,

a aby spíše prodal, vytvoiv si publikum,

které jde za ním; tam, kde je pohromad
ti tisíce pláten, není možno pelivé pozoro-

vání a píliš se stídající dojmy navzájem

ubíjí. Obecenstvo soukromých výstav je ome-
zeno, ale je jisto, obecenstvo Salon je velmi

etné, ale jako vyjevené a bezcenné. Jak by

tomu mohlo být jinak, vždy i umlecký
kritik je neschopen uiniti si zdravý pehled
tak veliké massy, i v nkolika dnech; a

i kdyby se mu to podailo, sotva by mohl

napsat úplné resumé. Naši prostední kriti-

kové píší mnohonásobné paragrafy, v nichž

o každém obraze, jehož si všimli, eknou ti

lichotivé ádky, a dlají tak znovu seznam
pro rozdílení cen. A naši významní kritikové
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píší všeobecné úvahy o umleckém hnutí a

na konec se omlouvají, že mohou vážn mlu-

viti jen o deseti obrazech.

Celá ostatní spousta je obtována, a tch
deset zmínek nutn jedná každý rok o tchže
mistrech. Salony jsou tedy estheticky a mo-
ráln, úpln bezvýznamný, pokud se týe pro-

deje, mají význam pochybný a žijí jen

z udržovaného pedsudku. Konen v každé

spolenosti jsou intriky a pehmaty. Vidli

jsme, kterak pi rozdílení medaillí ve starém

Salonu se dálo tisíce bezpráví. A mnohý
kíž estné Legie, udlený ministerstvem, byl

jen diskrétní náhradou za tato bezpráví. Ta
jsou i pes to, že byly ceny odstranny,

i v druhém Salon, kde jury má lví podíl

pi vykazování místa, a v novinách zahlédli

jsme nkolikrát pokusy o zízení tetího Sa-

lonu, který by se vyhybal chybám obou
ostatních. Bda! Ta instituce sama o sob
je špatná. Soukromá výstava je jediný d-
stojný a umlecký zpsob. Jsou po celý rok,

zvyk ten se šíí, kupci se tam stále více ob-

racejí. Jdou za malíem jako se kupuje víno

na míst a straní se ím dál tím víc Salon.

Ba i tradice „žák" mizí. Celá ada malí
navštvovala nkolik atelier, ale bez oné

staré uelivosti. Ze zdvoilosti se toto stadium

ješt zaznamenává v katalozích, ale není

v tom už bývalého uenického otroctví. Vi-

díme na p., kterak pan Besnard hrd píše

„žák Brémondv", vzdávaje hold svému
mistru, skromnému, neznámému, zemevšímu
beze všech akademických hodností, a kterak

vynechává poznámku „ ímská cena r. 1874“.

To jsou znamení doby.

Ostatn akademism ztratil velmi mnoho ze

své bývalé houževnatosti; rozptyluje se po

etných „akademiích", založených Julianem;

jsou navštvovány vtšinou cizinci, a professoi

tam zavádjí stále více jakéhosi moderního

ducha, recepty na „chic“ a affektaci módní

elegance. A i Institut pijímá malíe složitého

talentu jako je p. Aimé Morot, který maloval

kyrysníky, býí zápasy a celou adu málo

akademických vcí, nebo jako p. Benjamin-

Constant, *) který uvádí atelierní modely do

orientálních interieur znan rozdílných od

*) Zemel poátkem kvtna t. r. Pozn. pekl.
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interieur Delacroixových nebo Henri de

Beaulieuových. Poínáme se „osvobozovati od

eku a íman. “ Zpsob, jakým vyuují vá-

žení misti pp. Hébert a Henner, je spíše

benátský než akademický, a co lze íci o pro-

fessorství, jak je provádl Gustav Moreau ?

Vychoval symbolisty, milující své vlastní sny,

nebo intimisty ultramoderního cítní : jedni

ani druzí nemají nic akademického a Škola

vlastn nikdy nepijala hieratické dílo, mytho-

logický hieratism tohoto zvláštního a svd-
ného samotáe.

* *
*

Bylo by nelogické, kdyby tak závažné mo-
difikace nebyly pivodily u moderního malíe

pemnu charakteru. Stojí ped požadavky

hmotného života a Cabrion dávno umel.

Dnešní malí je jako každý umlec prole-

táem, nemá-li velmi vyvinutý smysl pro po-

ádek. Našel existenní prostedek ve znaném
rozvoji illustrace. lllustrace, ne jen v knize,

ale v asopise uinila velký rozmach pod

vlivem modernistického umní. Stala se druž-

kou knihy; a satyrická, archeologická, ele-

gantní nebo dokumentární poskytla etným
talentm píležitost, aby se projevili a také

uživili. Mnoho malí má v ní vážný píspvek
k výnosu obraz a tento genre, kdysi aka-

demiky opovrhovaný, vyšinul se na první

místo. Bývalá „vignetta" — to je dnes Ro-

chegrossova Salammbó nebo úžasné kresby

Willettovy, Steinlenovy, Forainovy, Leprovy,
Raffalli-ho, Renouardovy, Jeanniotovy a tolika

jiných, kteí do jedné stránky vloží tolik talentu

jako do velkého plátna. Ale illustrace nemže
postaiti znanému potu malí, teba byla

ilost nakladatel a dobrá vle publika sebe

vtší. Druhým zdrojem je portrét. Ale ten

vyžaduje jisté hmotné podmínky, zaízení

elegantního nebo aspo tak slušného atelieru,

aby se tam dáma nenudila a aby se mohla

peesat, aniž by byla pohoršena nedostatkem

korrektního nécessairu. Slovo „umlec" má
takový zvuk, že každá osoba z buržoasie

má pi vkroení do atelieru tak trochu pocit,

že vchází do svta nezvyklých pvab. Ceká
tam nco pittoreskního, nepedvídaného a

kupec platí jen pod dojmem tohoto pocitu.

S malíem je to práv tak jako s lékaem
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nebo advokátem, pro nhož pkn zaízená

pracovna je nástrojem k práci, a je-li chudá,

je pro všecky ti problém stejn tžký. Orien-

táln zaízené ateliery, pravá musea haraburdí,

plná koberc, podušek, brnní, narghilés a

vycpaných pták, se židovskými nebo arab-

skými lampami a sklepním pítmím, vyzývá

jícím k línému snní, to všecko vyšlo z módy.

Moderní atelier je anglický, s lakovaným de-
vným nábytkem, látkami liberty, barevnými

vásikami, bílými nebo leštnými eíažéry.

A to ješt tato koketní prostota je luxem,

který je nepístupný mnoha debutantúm

v umní, a je tžko pedstaviti si tajné po-

koení chudého umlce, který je na tom da-

leko h než spisovatel, ponvadž musí mít

„interieur", pijímat návštvy, nemluv o tom,

že malíský materiál stojí mnoho penz,
mnohem víc, než obecenstvo myslí. Portrétista

a krajiná to ješt pomrn lacino odbudou,

ale historický malí, který je nucen platit ko-

stýmy a modely, vydá znané sumy, i když

vydání dmysln omezí, a pece mnohdy ne-

prodá. Znám takovou velkou komposici, která

byla chloubou Salonu asi ped deseti léty,

která stála svého tvrce ti roky práce a za

35.000 frank plátna, barev, poteb a model,
nepoítaje v to ta hrozná kamna v atelieru,

která jsou upírem všech malí! Je patrno,

že za tchto podmínek malí musí vzdorovat

tžkým úkolm a že životní podmínky mají

velký vliv na jeho zpsob života.

Bývalý „rapin“ tedy ustoupil skoro bez

výjimky lovku moderních náklonností, jímž

zmítá neklid dneška. Ostatní umní mla vliv

na mnohé malíe. Mnozí šli docela tak da-

leko, že uvádli do malíství prvky poetické

a okkultistické, jdouce ve stopách anglických

prérafaelist a Gustava Moreaua
;
na jiné p-

sobila istá hudba, na jiné realistický román,

na jiné symbolistní poesie, na jiné historie,

jak ji dnes pojímáme, na jiné pak psycholo-

J. HONZA.

PODZIMNÍ

SLUNCE.
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gické vdy. Ba i krajinái, kteí platí váli

mezi malíi za nejmén intellektuálné, vnesli

do krajináství pelivou snahu po psychické

suggesci. Jsou to vtšinou lidé setlí, a chodí

piln do koncert. Zevnjškem jsou korrektní,

lidé velkého svta, nenápadn odní : a teba
že neví ve spoleenský formalismus, žijí

v nm z nutnosti, ponvadž objednávky port-

rét a prodej obraz je uvádí ve stálý styk

s bohatými amateury a vede je k tomu, že

projednávají své obchodní záležitosti na soirée

a na five o’clocku práv tak jako v atelieru.

Snaha, býti také ním jiným než malíi,

roste u dnešních malí: kdysi rádi affekto-

vali, že se omezují na toto úzké pojímáni a

že udlali dost, když namalovali nebe nebo
figuru.

Prohlašovali se za „dlníky", pohrdali li-

teráty a blýskali se jakousi osobní vulgár-

ností. Mluvím všeobecn: nesmí se zapome-
nout, že Chenavard byl ideolog, že Gautier

prohlašuje zpsob, jakým se dovedl vyjadovat

Ricard, za jeden z tch tí nebo ty nejpo-

zoruhodnjších, které kdy slyšel, že Delacroix

nám zanechal stránky, odhalující záivou duši,

že Gustav Moreau byl hluboký mytholog, že

Maneta se báli pro jeho esprit, že Fantin-

Latour je jeden z prvních wagnerián — a

jiných píklad je hojnost.

Ale malíi druhého ádu se domnívali skoro

všeobecn, že je dobe, držet se palety a

skandalisovat mšáky bizarrním šatem a

bruskním chováním. Tento odpadek roman-

tismu zmizel. Naši malíi by mli spíše ná-

klonnost affektovat anglický cant a vidíte-li

pi vernissážích obcházet lidi s „umleckými
hlavami", nejsou to nikdy umlci.

Po impressionismu následovala generace

vážných a diskrétních intimist. Pohlete na

skupinu, která, jak se zdá, spojuje dnes nej-

vlastnjší tradice svobodné školy francouzské;

pp. René Ménard, Lucien Simon, Cottet, Lo-

mont, Le Sidaner, Dauchez, Lobre, Bussy,

Blanche, Aman-Jean, Ernest Laurent, jsou

zdvoilí a striktní mužové, stízlivého vystu-

pování, klidného a myslivého života, lidé

„intellektuelní" v nejlepším smyslu slova.

Nic na nich neprozrazuje „umlce", než díla

a jejich hovor. A ím odvážnjší je jejich

umní, tím bezvadnjší je jejich osobnost.

To spíše ješt mezi uelivými žáky akade-

mismu, kteí vystavují zpsobné Lédy a bo-

jácné allegorie, najdete romantické širáky,

vlající kravaty a revoluní allury. Ostatní po-
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chopili vážnost a rozsah povinností umlco-
vých a nový smr, jaký mu ukládá sociální

život. Pochopili, že umní není už luxem pro

menšinu, ale posláním, a že toto závidné
povolání, zdánliv tak skvlé, je ve skute-
nosti pracným studiem, smutným závazkem,

hlubší a nesnadnjší povinností než mnoho
jiných, ustaviná starost, která nepopává od-

dechu myšlénce ani když ruka pestala pra-

covat. Souasné umní je intimn sloueno
se spoleenským životem, sleduje každý jeho

projev, sdílí všecky jeho úzkosti, a umlec
by musil vynaložiti vtší námahu, aby se

z nich vytrhl a dospl k bezstarostnosti,

než když je s úspchem sdílí. Takové my-
šlénky budí v nás p. Eugen Carrire, který

poádá pednášky o umní pro lid s bez-

píkladnou obtavostí a pesvdením.
Naši nejlepší malíi vzali si za úkol na-

praviti špatnou povst’ malíství, uiniti ze

vnjšnosti jeho umní niterné a v ji-

stých stránkách hudební v dob, kdy har-

monie malebné se pímo blíží k harmoniím

orkestrálním.

Téhož ducha je vidti ve zpsobu života

malí. Atelierní veselé kousky, hrubá vese-

lost, která bývala tak vážena ve starých

atelierech, stále více mizí. V mnohém sou-

kromém atelieru je piano
;

neslouží k tomu,

aby doprovázelo groteskní hopsání, ale pá-
telé se u nho scházejí a hrají Schumanna
nebo Francka a atelier, místnost pohodlná

ke schzkám, slyší místo odrhovaek ušlech-

tilé a rozechvívající básn. Je v tom nepo-

piratelné morální povznešení. Se stanoviska

materielního se šíí stále více zvyk vcházet

ve smlouvu s obchodníky. Malí prodá svou

roní práci za jakousi rentu
;

tento systém

má jisté vady, ale poskytuje každému umlci
píležitost, aby si stvoil urité obecenstvo

amateurú, kteí vdí, kde ho mají hledat,

jdou za ním a povzbuzují jej; to všecko a

k tomu manželství, jichž poet znan vzrostl

mezi malíi, kteí bývali tvrdošíjnými mlá-

denci a šedivícími šibaly, to všecko spolu-

psobilo, že se z nich stali pravideln žijící

lidé, kteí rozumí obchodu a dokazují bur-

žoasii, že lze být „umlcem" bez nepo-

ádného života. Bal des Quaz Arts je tak

bujný a bláznivý jako plesy interních léka,
ale v obou ta veselost vychází od mladých

lidí, kteí den na to stejn vážn a zamy-

šlen budou stát u štafle nebo na klinice.

Staí malíi litují bývalých zvyk. Chápeme
jejich lítost, ale nesdílíme ji. Modernost žádá

svj styl a formuje své dti, a šklebící se

strašidlo Cabriona nebo Schaunarda již ne-

obletuje ateliery, kde dnes pracuje lovk
svobodný, pístupný ostatním umním, za-

mstnávající se hlavn touto stále dležitjší

myšlénkou: karakter odpovídá za dílo, dílo

konstatuje karakter a bez morální povzne-

šenosti není vznešeného díla.

Peložil H. Jelínek.
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Z NOVÝCH BÁSNÍ A. SOVY.

NAIVNÍ PTÁCI A OBLAKA.

Oblaka a ptáci naivní

vz všech jsou touhy upímné.
Teplou komrkou je nadj. V ní

lovk po celou noc nezdímne.

Oblaka jdou dole, pták let

stíny vrhá v modrých oblácích.

Naše sny chtí obeplouti svt
s naivními ptáky na stžních . . .

Bílé jsou jak jemný kají prach,

v zlatá poledne se koupat jdou.

Vyletují z rána po horách,

veer v moích adou veslujou.

*

CO MOHL NAJÍTI POUTNÍK.

Za rána poutník pišel do kraje

cos Neznámého v dálce hledaje . . .

Tragiku žití cítil, jeho hlad . . .

A pál si nacházet i rozdávat . . .
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Hoely louky kvty prostými

a hory, hory nly za nimi . . .

Vše podmanit, vše perodit v tom dnu,

nkolik jisker dát jen ze svých sn . . .

Míjely louky, moí nespatil,

dech les vyvál, den se rozšeil . . .

A v posléz bylo vše na vzpomínal:

nkolik srdcí našel a své dal . . .

KRISTUS KRÁSY.

Skrz kosatce a máky, skrze rže
on vidl to: vše vní zemdlelo.

V ten den šel kísit jedno mrtvé srdce,

jež touhou po všem krásném zemelo . . .

„Vsta“, ekl mu, „dnes není nad oblaka,

jdou prudce, zdvihnou kídla toužící,

a obzor nekonený svádí, láká,

že navždy se v nm ztratí poutníci . .
.“

Le srdce eklo: „Marno. Vné hoe
té touhy zloupilo mne o štstí . . .

Sny Kristv sladkých velké jsou jak moe,
le ješt vtší lidské bolesti . .

.“

*

O ZAKLETÉ MYŠLÉNCE.

A bylo bezvtí . . . My ani nepluli,

hoely obzory a lesy kolem moe
a plachty svšeny se vanem nevzduly,

pod tichem nesmírným vše snilo na

prostoe . . .

Kouzelných pták zpv a štbot z háj znl
a víly koupaly se vynoené v pli,

to kraj byl z pohádky, jenž tolik zlata schvl
do vížek, hradních zdí a chrám do

kopulí . . .

Mou duší provál jih, pohádka byla v ní,

a vdní asové, tak slunní, pradávní,

a stromy jablky zlatými petížené,

pták zpival duhový, stín pod ním míjivý,

princezna ekala již, oi uslzené . . .

a rychle unést ji, as byl tak píznivý . . .

*
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ODPOÍVAJÍCÍ BOJOVNÍK.

Dnes bojovník, jenž znaven, chtl by snít.

Vysoké sosny srdci nesou klid.

Nahoe jasno, — zem však zšeena,

tajemství rostou zítkm svená . . .

Sny lehce vyšly v páry na lukách,

jak víly pozdvihly se v tichých hrách.

Jdou tanit v louky v rouškách modravých,

až rosa stíká na tl bílých sníh . . .

A hlava jeho klesla znavena,

ochabla píze svalstva plamenná.

Noc utichla dnes na tisíce mil

tu hloubku všeho míc, za se bil . . .

A ráno slunce nad tisíci mst
s pahork zdálo se zas nov kvést . . .

A bojovník vstal lehce, dále šel

a vítzství na ele psáno ml . . .

*
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p FRIEDRICH NIETZSCHE: Z „VESELÉ VDY“.*) umní a píroda.
1 — ekové (nebo alespo Atliéané) slýchá li rádi dobré ei: ano, mli vášnivou

dychtivost po nich, která je odlišuje více než všecko ostatní od Neek. A tak žádali i od

vášn na jevišti, aby dobe enila, a s rozkoší snášeli nepirozenost dramatického verše:

— ve skutenosti je pece váše tak skoupá na slovo, tak nmá a rozpaitá! Nebo
nalezne-li slov, tak zmatená a nerozumná a sob samé k hanb! Ale díky ekm zvykli

jsme si všichni na tuto nepirozenost na jevišti, jako snášíme a rádi snášíme jinou ne-

pirozenost, zpívající váše, díky Vlachm. — Stalo se nám potebou, kterou nem-
žeme ukojiti ze skutenosti, abychom slyšeli lidi v nejtžších postaveních dobe a ob-

šírn hovoiti: plní nás dnes rozkoší, nalezne-li tragický hrdina ješt tu slova, dvody,
výmluvné posuny a v celku jasného ducha, kde život se blíží bezednu a skutený lovk
ztrácí vtšinou hlavu a jist krásnou e. Tento zpsob odchylky od pírody je snad
nejpíjemnjším pokrmem pro pýchu loví

:
pro ni vbec miluje umní jako výraz vysoké,

bohatýrské nepirozenosti a konvence. Právem vytýká se dramatickému básníku, nepromní-li
všecko v rozum a slovo, nýbrž zadrží si v ruce zbytek, mlení: — jako jsme nespokojeni

*) Z První knihy odstavce-: 80, 86, 92, 98 a 107.
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s operním hudebníkem, který nedovede nalézti pro nejvyšší affekt melodii, nýbrž jen affektové

„pirozené" koktání a kik. Zde práv má se pírod odporovati! Zde práv má sprosté

dráždidlo illuse ustoupiti dráždidlu vyššímu ! ekové jdou na této cest daleko, daleko —
dsn daleko! Jako staví jevišt tak úzkým, jak jen možno, a všechno psobení hlubokým

pozadím si zakazují, jako iní herci nemožnou hru tváí a lehký pohyb a promují jej

v slavnostního, tuhého, zakukleného strašáka, tak vzali také i samé vášni hluboké pozadí

a diktovali jí zákon krásné ei, ano podnikli všecko, aby mohli el iti elementárnímu úinu
obraz budících báze a soucit: nebo nechtli báze a soucit. — Všecka est ped
Aristotelem, ale jist netrefil do tere, a nedím do erného, když mluvil o posledním úelu
ecké tragedie! Prohlédnte si pece ecké básníky tragedie se zetelem na to, co budilo

nejvíce jejich píli, jejich vynalézavost, jejich závodnickou evnivost — jist ne úmysl zmoci

diváka aífekty ! Athéan chodil do divadla, aby slyšel krásné ei! A o krásné ei
šlo Sofoklovi! — budiž mi odpuštno toto kacíství! — Docela jinak má se to s vážnou
operou: všichni její misti dávají si záležet a varují se, aby nebylo rozumt jejich osobám.

„Píležitostn polapené slovo mže pispt nepozornému divákovi: v celku musí však situace

sama se vy svtliti -- nezáleží nic na eích!" — Tak soudí všichni atak tropili všichni

šašky se slovy. Snad scházelo jim jen na odvaze, aby úpln vyjádili své poslední opovrženi

slovem: trochu více drzosti u Rossiniho a byl by dal vbec la-la-la zpívat — a byl by v tom

rozum! Vždy osobám opery nemá být veno práv „na slovo", nýbrž na ton ! To je ten

rozdíl, to je ta krásná nepirozenost, pro niž se chodí do opery! Ani recitativo
secco nechce býti vlastn jako slovo a text posloucháno: tento druh polohudby má naopak

hudebnímu uchu dáti trochu odpoinku (odpoinku z melodie jakožto z nejvznešenjšího

a proto také nejnamahavjšího požitku tohoto umni) — ale záhy nco jiného : totiž rostoucí

nepokoj, rostoucí' odpor, novou touhu po celé hudb, po melodii. — jak má se to, nazíráno

s tohoto hlediska, s umním Richarda Wagnera? Snad stejn? Snad jinak? asto zdálo se

mi, jakoby se musil každý nauit z pamti slova i hudbu jeho skladeb ped provozo-

váním: nebo bez toho — zdálo se mi — neslyší se ani slova, ani sama hudba.

*

O DIVADLE. — Tento den dal mi zase silné a vysoké city a kdybych v jeho veer
mohl niíti hudbu a umní, vím dobe, jakou hudbu a jaké umní bych nechtl míti, totiž

všecko takové ne, které by rádo svoje posluchae opilo a k okamžiku silného a vysokého

citu vyhnalo — ty lidi duševní všednosti, kteí se nepodobají veer vítzm na triumfál-

ných vozech, nýbrž unaveným mezkm, na nichž život píliš asto zkoušel bi. Co by vdli
tito lidé vbec o „vyšších náladách", kdyby nebylo prostedk plodících opilství a ideálních

ran biem! — a tak mají své rozncovatele jako mají svá vína! Ale ím jest mn jich

nápoj a jejich opilství! K emu je teba nadšenému vína! Spíše s jakýmsi druhem hnusu

hledí na prostedky a prostedníky, kteí tu chtjí vyvolati úinek bez dostateného dvodu
— opieni se po duševní povodni! — Jakže? Krtkovi dáte kídla a pyšnou domýšlivost —
ped spaním, díve než zaleze do své díry? Pošlete ho do divadla a nasadíte mu velká skla

ped jeho slepé a unavené oi? Lidé, jichž život není „jednáním", nýbrž obchodem, sedí

ped jevištm a pihlížejí k cizorodým bytostem, jimž jest život více než obchod? „Tak je

to slušné, pravíte, tak je to zábavné, tak tomu chce vzdlání!" — Nuže tedy, pak schází

mi píliš asto vzdlání: nebo tento pohled jest mi píliš asto hnusný. Kdo na sob má
dost tragedie a komedie, vzdaluje sezajisté nejradji divadla, nebo výjimkou stává se mu
celý dj — divadlo a obecenstvo i básníka v to poítaje — vlastní tragickou a komickou

hrou, takže proti tomu provozovaný kus znamená mu jen málo. Kdo je nco jako Faust

a Manfred, co záleží tomu na Faustech a Manfredech divadla! — kdežto jest mu ješt zajisté

látkou k pemýšlení, že vbec ješt takové figury se staví na divadlo. Nejsilnjší my-

šlenky a vášn ped ty, kteí nejsou schopni myšlení a vášn — ale opojení! A ony
jako prostedek k tomuto! A divadlo a hudba jako evropské kouení hašiše a žvýkání

betelu! Ó, kdo nám vypoví celé djiny narcotic — jsou to skoro djiny „vzdlanosti",

tak zvané vyšší vzdlanosti!

*

PROSA A POESIE. — Všimnte si pece, že velcí misti prosy skoro vždy byli také

básníky, bu veejn nebo také jen tajn a v „komrce"; a opravdu, jen ped tváí
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poesie píše se dobrá prosa! Nebo ona je nepetržitou zdvoilou vojnou s poesií: všecka

svdnost její je v tom, že se neustále poesii uhýbá a odporuje; každé abstraktum chce být

pedneseno jako šibalství a jakoby posmšným hlasem; každá suchost a chladnost má
líbeznou bohyni pivésti v líbezné zoufalství; asto dojde k sblížením, k smíením na

okamžik, a pak náhlý odskok a výsmch; asto se vytáhne opona a vpustí ostré svtlo,

kdy práv užívá bohyn soumrak a stlumených barev; asto vyjme se jí slovo z úst a za-

zpívá melodii, pi níž si zacpává jemnýma rukama jemná ouška — a tak je na tisíce roz-

koší vojny, porážky v to poítajíc, o nichž lidé nepoetití, tak zvaní lidé prosaití, nemají

potuchy: — ti mluví a pišou také jen špatnou prosu! Boj jest otcem všech
dobrých vcí, boj jest také otcem dobré prosy! - tyi velmi zvláštní a opravdu

básnití lidé byli to v tomto století, kteí se dotkli mistrovství prosy, jíž jinak toto století

není píhodné — z nedostatku poesie, jak bylo naznaeno. Nehledíc ke Goethovi, na njž
slušným právem má nárok století, které ho zplodilo, vidím jen Giacoma Leopardiho, Pro-

spera Mérimée, Ralfa-Waldo-Emersona a Waltera Savage Landora, skladatele Imaginary con-

versations, jako hodné, aby sluli mistry prosy.

*

KE SLÁV SHAKESPEAROV. — Nejkrásnjší, co bych mohl ke chvále Shakespeara lovka
povdt, je toto: vil na Bruta a nevrhl ani prášku nedvry na tento druh ctnosti! Jemu zasv-

BOH. KAFKA.
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til svoji nejlepši tragedii — nyní stále ješt je nazývána falešným jménem — jemu a nejstrašnjšímu

souboru vysoké morálky. Neodvislost duše — o to tu jde! Žádná ob nemže tu být dosti velkou :

svého nejmilejšího pítele sama musíš jí dovést obtovati a budiž k tomu ješt nejnádhernjším

lovkem, ozdobou svta, geniem, který nezná sob rovného — jestli totiž miluješ svobodu jako

svobodu velkých duši a této svobod skrze nho hrozí-li nebezpeí: — tak musil Shakespeare

cítiti ! Výška, do níž staví Caesara, jest nejjemnjší úctou, již mže prokázati Brutovi : tak teprve

povznáší jeho vnitní problém do ohromnosti a stejn duševní sílu, která tento uzel roztíti do-

vedla! — A byla to skuten politická svoboda, která pudila tohoto básníka k soucítní s Brutem,

která ho uinila spoluvinníkem Brutovým? Nebo byla politická svoboda jen symbolikou pro nco
Nevyslovitelného? Stojíme snad ped njakou temnou událostí, která zstala neznámou, a ped do-

brodružstvím z vlastni básníkovy duše, o nmž sml mluviti jen znameními? Co je všecka Hamle-
tovská melancholie vedle melancholie Brutovy! — a snad znal Shakespeare i tuto, jako znal onu,

ze zkušenosti! Snad i on ml svoji temnou hodinu a svého zlého andla jako Brutus! — Budiž

však na podobnostech a tajných vztazích toho druhu cokoliv: ped celou postavou a cnosti Bra-

tovou padal Shakespeare na zem a cítil se nehodným a dalekým: — svdectví toho vepsal sám do

své tragedie. Dvakráte pedvedl v ní básníka a po dvakrát nasypal na nho tolik netrplivého a

posledního opovržení, že to zní jako výkik — jako výkik opovržení sebou. Brutus, sám Brutus

pozbude trplivosti, když vystoupí básník, domýšlivý, pathetický, dotíravý, jak bývají básníci, jako

bytost, která se zdá bubeti možnostmi velikosti, také mravní velikosti, a pece pivedla to ve filo-

sofii inu a ž.vota zídka kdy i jen k obecné poctivosti. „Zná-li on as, znám já jeho rozmary
— ven s bláznivým jankem!“ — volá Brutus. Peložte si to zpt do duše básníka, který to básnil.

*

NAŠE -POSLEDNÍ VDNOST K UMNÍ. — Kdybychom byli neschválili umní a nebyli vy-

nalezli tento druh kultu nepravdivého nedal by se pohled ve všeobecnou nepravdivost a prolhanost,

který je nám nyní vdou poskytován — pohled v mam a blud jako v podmínku poznávajícího a

cítícího bytí — vbec snésti. Poctivost mla by v družin hnus a sebevraždu Takto má však

naše poctivost protivnou moc, která nám pomáhá vyhnouti se takovým dsledkm: umní jako

dobrou vli k zdání. Nezabrainijeme vždy našemu oku, aby nezaokrouhlilo, nedobásnilo : a pak

není to již vná nedokonalost, kterou neseme pes eku dni — pak domníváme se nésti b o-

hyni a jsme pyšni a dtinni v této služb. Jako estetický fenomén dá se bytí naše vždy ješt

snésti a v umni dává se nám oko a ruka a pedevším dobré svdomí k tomu, abychom ze

sebe samých mohli udlat takový fenomen. Musíme si obas odpoinout od sebe tím, že na sebe

hledíme a z umlecké dálky nad sebou se smjeme nebo nad sebou pláeme: musíme odkrýti

reka a práv tak blázna, který vzí v naší vášni po poznání, musíme obas radovati se

z naší pošetilosti, abychom mohli mít radost z naší moudrosti! A práv proto, že jsme

konec konc tžcí a vážní lidé a více závaží než lidé, není pro nás nic lepšího než

bláznovská apka: potebujeme jí ped sebou šatnými — potebujeme všecko zpupné,

vznášející se, tanící, posmvavé, dtské a blažené umní, abychom neztratili té svobody
nad vcmi, které od nás žádá náš ideál. Znamenalo by to pro nás pád, kdybychom
práv se svou dráždivott poctivostí zašli docela do morálky a stali se dokonce k vli krajn
písným požadavkm, jež tu na sebe klademe, cnostnými píšerami a strašáky. Máme také

nad morálkou dovést stát: a ne jen stát s úzkostlivou ztuhlostí nkoho, kdo se bojí, že

každou chvíli uklouzne a padne, nýbrž také nad ní se vznášet a hrát ! Jak mžeme k tomu
umní, jak blázna postrádati? — A pokud se njak ješt ped sebou samými stydíte,
nepatíte k nám ješt!
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ABRIEL MOUREY: AMAN JEAN.*)

Umní Aman-Jeanovo jest umní složité,

plné jemnosti a subtilnosti, umní myšlenky

vážné a okouzlující, umní snivé svdnosti.

To znamená, že není podle toho, aby se

líbilo všem. Lidé delikátní, rafinovaní, všichni,

kdož umí chápati a cítiti v nejobecnjším a

souasn nejhlubším smyslu tchto dvou slov,

ti, pravím, kdož snaží se vyjmouti z díla

umlcova podle vise, kterou jim podává o by-

tostech a vcech vnjšího svta, osobní a

nový zpsob proniknutí, ti milují a oceují

jej, jak zaslouží. Jsou etnjší než se zdá

pes úpadek vkusu vlastní každé moderní

demokracii, a jejich hlasy na štstí staí, aby

založily jméno umlci zpsobem, kterému ná-

leží nekonená pednost ped všemi klamy

nkterých umlých sláv, tím pomíjejicnjších,

ím bývají hlunjší.

Jest vskutku povznášející, zjistiti moc, kterou

psobí posud isté umní tak, až vnucuje

nkterá díla nkterých umlc nevdomým
davm, které na konec se jim obdivují, ne-

chápajíce jich. Úcta, již pouhá jich jména
vdechují, staí dosvditi vnou a božskou
magii toho vného a magického tajemství,

jímž jest umní. Anglie minulého vku podává

*) Z knihy: Des Hommes devant la Nátue et la

Vie. Paris, 1902.

nám toho krásné píklady: kult, kterým tam

uctívají umlce jako jsou Dante Gabriel

Rossetti a Burne-Jones, první s elem vne-
ným nesmrtelným vavínem s dvojitým listím

básníka a malíe, druhý slavný již za živa

a odmnný za život obdivuhodn dstojný
a pracovitý entusiasmem svých krajan i ka-

ždého v cizin, kdož vyznává kult Krásy,

není-liž to velikolepý píklad všemohoucnosti

istého umní? Stejn u nás Ruvis de Cha-

vaunes a Rodin, Claude Monet a Degas pes
díla, která (jest teba to íci a není to hana)

jsou v nebezpeí, že zstanou, pes jich sílu

generalisace nepochopeni davy, došli nejvyšší

slávy, zstávajíce, ím byly vždycky, neod-

vislými umlci, týmiž, kterými se osvdili ve

svých poátcích, kdy jimi pohrdala i elita.

Nedovedeme pokloniti se dosti hluboko ped
takovými karaktery, ped vlemi tak silnými,

ped lidskými osobnostmi tak heroickými.

Tyto úvahy nejsou, tuším, bez užitku, má-li

se dobe vymezili zvláštní postavení, které

zaujímá Aman-Jean mezi nkolika malíi, o nichž

lze íci, že budou pedstavovati ped genera-

cemi budoucnosti francouzské Umní. Nejsou-li

posud nepopenými mistry, budou jimi jednou.

Dobývají zvolna bezpeným napjetím, krásnou

trplivostí, svdomitým studiem, jež podporují

nejlepší schopnosti, první místa v zítku.
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Aman-Jean jest pedevším portraitista. Ne-

chal se svésti — a musíme se z toho tšiti —
tím povýšeným snem, malovali oblieje a na

obliejích duše svých vrstevník. Úkol nad

jiné nesnadný v dob, kdy se karaktery stí-

rají, kdy uniformita zvyku vládne skoro ab-

solutn, kdy nivellisace tíd smuje k tomu,

aby ím dál víc smývala tvánost lidské osob-

nosti Úkol nebezpený, opakuji, jehož pro-

vedení vyžaduje vzácných pedností v proni-

kání. Nebo opravdu jest to krásný a plodný

pedmt studia pro umlce, jenž má vdomí
svého poslání, doba jako naše, úrodná ele-

gancemi, rafinovanostmi všech druh, se svojí

horenou inností stále bijící od jedné hraníce

civilisovaného vesmíru ke druhé, se svojí

žízní bezprostedních požitk, svojí láskou

rozkoše a luxu, svojí vlí prožiti intensivn

co nejvíce možno pocit. Kosmopolitism obrou-

sil hrany plemen, dilettantism odl ducha zá-

vojem subtilního chápání. Mezi individui téže

spoleenské úrovn, teba rzného plemene,

navázalo se tisíce svazk duševního píbu-
zenství. Prostedí pronikají se vzájemn pj-
ujíce si zpsoby myšlení, chápání, cítní.

Vnjší život rozvinul se do krajnosti, na

škodu života intimního; obrácení se do sebe,

dlouhých hovor mravní bytosti se svým
svdomím, všeho, co vyznauje zvolna ve fy-

sických rysech vlastnosti duše, všeho toho

nezná doba zmítaná jako naše.

Schopnosti malíské nedostaí tedy již por-

traitistovi : ale což ostatn kdy postaily?

Bude musit býti psychologem stále bdlým,
neklidným, aby postihl a vyjádil reprodukcí

hmotných forem, které skládají jeho model,

duševní stavy tohoto modelu. Co jest po tom,

že krev bží pod pletí, že sí žil se vzdouvá

a chvje, co jest po tom, že jest cítit, jak

život se vzpíná ve svalech, když neviditelno

a tajemství té bytosti žijící na plátn mn
uniká, nezjevuje se, když nemohu obcovati

s jejím duchem? Co záleží na tom, že ty

oi se lesknou svým skuteným, opravdivým

leskem, nevím-li, jaká myšlenka, jaký cit je

oduševííuje? Zborcenina, vynlá kost, ne-

pravidelnost áry, ano i znetvoení, není-liž

všecko karakteristické pro duchový zvyk?
Krom všeobecných rys tváe, které ji

iní podobnou všem tváím lidským, dovede
vyzvednouti oko portretisty zaníceného pro

své umní — a dobrého psychologa, jakým

má býti každý dobrý portraitista — neko-

nené množství rys vlastních té tvái, které

snad dosud unikly pozorovatelm nejjasno-

vidnjším. Jsou opravdu portréty, jichž po-

dobnost neprojevuje se s poátku a jež jest

teba dlouho studovati, abyste vidli, jak se

z nich uvoluje celý, živý dojem bytosti,

jejíž zjev reprodukují a vymezují. „Rozpoznati

na ráz model portrétu, praví Ruskin, není

nikterak dkazem podoby skutené a vnitní.

Poznáváme svoje knihy po jich vazbách, a-
koliv jich podstatné znaky jsou v jich vnitku . .

.

Co je v pravd, skuten charakteristické

z lovka, Bh sám to ví. Portrét mže po-

dati pesnou reprodukci rys modelu a ani

stín výrazu . . . Jiný nebude reprodukovati

žádný z obyejných výraz modelu, ale výraz,

který ml ve chvíli zvláštního pobouení svého

života, kdy všecky jeho tajné vášn, všecky

nejvyšší jeho schopnosti byly náhle inný.

Ale který bude nejvrnjší portrét lovka?"
K této otázce, již klade Prorok Krásy

v Moderních m a 1 í

í

c h, odpovídá v Zá-
kladech kresby zajímavou theorií vládnou-

cích linií, „osudových linií".

„Postihnou-li se tyto vládnoucí linie, tvrdí

veliký esthetik — jejž ješt píliš málo znají

francouzští umlci pes krásné studie pana
Roberta de la Sizeranne a nejnovji pana

Jacquesa Bardouxa — postihnou-li se tyto vlád-

noucí linie, nemžeme-li postihnouti všechny,

jsou dány podobnost a výraz portrétu a nha
i jistý druh životní pravdy podání každého
pirozeného tvaru. Nazývám ji životní pravdou,

ponvadž tyto vládnoucí linie jsou vždycky
výrazem minulé historie a pítomné innosti

vci." V hoe, ve stromu, ve vln, v oblaku,

práv jako v tvái lidské tyto vládnoucí linie

jsou patrny tomu, kdo dovede je odkrýti.

„Pokoušejte se tedy, kdykoli patíte na n-
jaký tvar, vidti linie, které mly vliv na jeho

minulý osud a které budou míti vliv na jeho

budoucnost. Ty linie jsou linie osudové. Sp-
chejte je postihnouti, i kdybyste zmeškali

ostatní."

Tak asi, tuším, pojímá Aman-Jean umní
portrétové a stežím se mysliti, že nemá
pravdu. Ano, má pravdu a dvojnásobnou,

nejprve s hlediska esthetiky všeobecné a po

druhé, ponvadž dovede tak dokonale do-

sáhnouti cíle, který si položil: ada jeho

ženských portrét, jeho ženských „fantasií"

to dokazuje. Vyjaduje zázran záliby uml-
covy, jeho osobní tendence, jeho zvláštní

pojetí umní a života.

Umní Aman-Jeanovo, napsal jsem ped
chvílí, jest umní delikátní, subtilní, rafino-

vané. Studujte peliv figury, jež si oblibuje.

Žijí intensivním vnitním životem; zdají se

pohrdati vším, co by je mohlo odervati od

jich vnitního snu
;

neztrácejí se v lichém ne-

klidu
;

libují si v gestech rozvážného klidu,
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v postojích pemítavé grá-

cie, v nichž je zime ne-

hybnti. Není to u nich

zvláštní pósa, již si vy-

berou v atelieru pod po-

zorným pohledem malío-

vým, ne, jest to jich ob-

vyklý zpsob bytí, a cítíte,

že umlec je maloval s lá-

skou, nebo postihl v nich

svoji vlastní podobnost,

skutené píbuzenství du-

ševní, tu konformitu, ten

souzvuk, možno -li íci,

který se navazuje mezi

portretistou a jeho mode-
lem, a bez nhož mohou
býti jen dila povrchní, díla

pokožky, díla fotografická.

Portrét, rozumí li se mu
takto, stává se plastickou

a psychologickou syntésou

jedincovou. Všecko má
tu smysl

;
nic není tu z-

staveno náhod, šast-

nému vrhu, neekanosti

provedení více mén obrat-

ného.

Odtud veliká harmonie,

která vládne v dílech

Aman-Jeanových, harmonie

promyšlená bez pedantství

a vyhledaná bez svévole,

harmonie soustedná, hlu-

boká, jadrná a podstatná,

které dává íci práv
všecko, co chce íci, nic

víc a nic mí, co by mo-
hlo porušiti celkový dojem

jím zamýšlený.

Portréty pí. Aman-Jea-

nové, sleny Yvonne Le

rolleové, sl. de La Verrire

svdí o této schopnosti

vise harmonicky seste-

dné, vlastní umlci. Jsou

to díla grácie, v nichž se vtluje, odívajíc nejvybranjší svdností reálný obraz model,
nco vyššího, co jest jakoby duší Vného Ženství. Stejn v jeho portrétech pí. Henri

Martinové, sleny T. C. T... (Salon r. 1892), v podobách žen a dívek v Salonech z roku

1894, 1895 a 1896, stejn v jeho portrétech muž, plukovníka z K . . ., tak vysokého

držení, Mladého knížete, v portrétech Luize de Rezende, p. Juiesa Casea, Paula

Verlainea, sochae Dampta a malíe Besnarda nalezneme stejnou poctivost studia, stejnou

péi jiti do nejvtší hloubky lidské individuality, touž touhu chytiti zpsobem nejdefini-

tivnjším a nejúplnjším mravní znaky typu.

Pokud se týe portrétu Verlaineova, jest nepochopitelno, že toto dílo, v nmž žije

tak intensivn a tak pravdomluvn podoba jednoho z nejvtších básník devatenáctého

vku — a které je, nemýlím-li se, jediným malovaným portrétem obdivuhodného autora
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Moudrosti a Lásky — nevisí v Museu
Luxembourském

:
jak s hlediska ikonografi-

ckého, tak s hlediska umleckého má k tomu
právo.

Na základ takových zásad, jichž užití na-

lézáte ve všech dílech Amant-jeanových, ne-

podivíte se dekorativnému úinu, jakým p-
sobí : dsledek zcela logický a který nám
dokazuje znova, že Aman-Jeanovi není ne-

známý žádný z pramen jeho umní. Tmto
figurám tak úzkostliv studovaným bylo vru
teba stvoiti dekoraci, zvláštní atmosféru,

která by byla atmosférou dneška, v níž sku-

ten dýchají, a která by mohla pece zstati

pro zítek a pro vždy. Potebu puntikáské
pesnosti, jejíž dležitost vtšina dnešních

portretist, jak vidíme, pehání, nemohl míti

Aman-Jean. K tomu miluje píliš sen, ne sen

pro sen, ale sen pro to, co dovede pidati

k realit tím, že ji petvoí, zvelií, sevše-

obecní.

Tento dekorativný smysl má tedy velikou

úlohu v jeho dílech. On je to, který vede

umlce k tm subtilním kombinacím linií,

k tm konkordancím zlomených barev, které

obklopují jeho osoby jakoby neodolatelným

kouzlem: a to s prostotou nejpvodnjší, aniž

by zbyten komplikoval celek, tím že klade

každou vc na její vlastní místo, tím, že dává
vládnouti všemu, co je dležité. Tak v Dívce
s pávem, v portrétu Julesa Casea, v por-

trétu sochae Dampta, které pipouštjí velikou

úast dekorace v úprav pozadí, pedmt,
kostýmu; tak skoro ve všech portrétech žen,

o nichž jsem mluvil výše, pi nichž umlec
peoval o to, aby je obklopil tím, co by

mohlo exaltovati samu osobnost jeho modelu,

a ne jinou, takže každý vymyšlený detail

pracuje k tomu, aby doplnil, docelil realitu

figury, jež je logickým stedem komposice.

Zbývá mi nyní promluviti o ryze dekora-

tivních pokusech Aman-Jeanových. Míním jeho
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Benátky ze Salonu r. 1894, jeho Benátky
(dekoraci), jeho Benátky, královnu moe
v Salon z r. 1895, jeho Sirény ze Salonu

r. 1896 a dva kartony pro tapety, jež ná-

ležejí Museu Luxembourskému : Krásu a

Lítost minulosti. Obraznost malíova

projevuje se tu voln v evokacích, v nichž

cítíte chvti se duši italské renaissance, ale

s leskem stlumenjším, jakoby zastenou snem.

Nebo Aman-Jean libuje si v nuancích stlu-

mených, v škálách tón bohatých, ale jakoby

smytých mlhou snu; zelen a mode mrtvého

tyrkýzu psobí, že tu vládne zvláštní, mosky
zelenavé svtlo; uschlé ržové barvy, svadlé

zlaté okry, zdušené barvy fialové hoí tu

ponurým leskem starých skvost. Jsou to

básn jemných harmonií, kde kráí nahé,

kehké figury s neuritými tváemi v grácii

efeb, rýsujíce pomalá klidná gesta na po-

zadích heraldických trofeí, hovoíce o zahy-

nulých slávách, nebo kde vstávají na pozadí

nepohnutého moe, jež sotva vrásí erstvý

vítr sladkým stínem vlnek, v istém vzduchu

dávných soumrak zjevy krásných antických

forem, jichž závoje vlají nebem jako pásy

ržových oblak, zatím co po shlazených vlnách

klouže láskající dech, brázdí duhovou mod
vody slabou bledou pnou, vesluje k nevidi-

H. BOTTINGER.

VODNÍK.
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telným behm štstí, hrdinnosti, lásky a

krásy . .

.

jak vypovdli také rozkošnické kouzlo

tch „ženských fantasií" v pastelu, v nichž

vyvolavatel sláv benátských subtilní tužkuo

zvuje ve zjevech vybrané nhy, mezi

umdleným leskem, gesta moderních krás?

Pružný talent Aman-Jeanv dlá tu divý.

Líbezná hlava za vjíem, svží tvá zpola

ukrytá erným sametem masky, ulinická figura

dívenky držící mezi ržovými rty rži, bílý

rozkvt plecí pod ulétajícím mušelínem, oran-

žovým nebo modrým modí uvadlého tyrkýzu,

lesk upímných prsou ve výkroji polooteve-

ného korsetu mezi ervenými reflexy divadelní

lóže — kdo dovedl dobýti podle pkných slov

p. Julesa Raise z tchto roztomilých nicotek

„svtelnjších harmonií a vzácnjších, svobod-

nji rozkvetlých pohyb než ty, které klouží

z tch mkkých ramen ve vybraném hedvábu,

a rozkoše více uklidující než je rozkoš tch
zelenavých oi pod vlasem, tch širokých oí
monotónních?"

Pokud se týe techniky tohoto umlce,
všichni ti, kdož nemilují než prudké barvy a

nechápou umní odstínu, neschopni proniknouti

jeho kouzlo a vycítiti jeho svdnost, všichni

ti, kdož mysli, že nikdo nemže být koloristou

než násilím a hlukem, všichni ti, kdož si libují

v barbarském páení ton, jež uvedli do mody
nkteí portrétisté zbohatlých kramá, všichni

ti soudili by techniku Aman -Jeanovou jako

slabou a mdlou. Tvrdím, že by se dkladn
zmýlili. V Aman-jeanovi je kolorista prvního

ádu a na dkaz toho dovolám se jen tchto

ty portrét: dámy v erveni v Salon r. 1892,

paní B . .

.

v Salon r. 1896 ve fialové škále

nejvybranjší delikátnosti, portrétu sl Yvonne
Lerolleové v modrých šatech, která je opravdu

barevným kusem umlého a odvážného prove-

dení, a konen Portrétu sleny Suzanny
Po n etové, v plein airu, v klidném svtle

šíré pahorkovité krajiny, jejíž úsmvnou a vážnou

vílou zdá se býti v blosti svého šatu, již iní

ješt istší poletavé stuhy, které jej zdobí.

Totéž jest teba íci o nkterých mužských

portrétech, které svdí o pozoruhodných pro-

stedcích výrazových, ku píkladu portrét pana

Julesa Casea, portrét Resnardv, portrét plu-

kovníka z K . . v bílé uniform. To jsou strany

faktury široké bez brutality a silné bez násil-

nosti. Jemnost prostá monotonnosti, delikátnost

bez myslnosti, pružnost, která není nikdy

mkkou a skrze niž dovede malí obdivuhodn
k platnosti pivésti karakter své kresby — to

jsou prvoadé pednosti Aman-Jeanovy. Vrh

jeho šttce jest vždycky energický a šavnatý;

cítíte, že je pánem své osobnosti, kterou pracné

získal studiem a svdomitým pozorováním pí-

rody.

Nemyslím, že dosáhne kdy lesklého a, eknme
to, málo závidní hodného — po mém názoru

alespo — úspchu našich oficielních a sv-
táckých portrétist, Carolusa-Durana, Boldiniho,

Macharda, Douceta a j. a j. ;
miluju píliš jeho

umní, než abych mu jich pál; takové ped-
sudky, jest teba piznati, pestaly dnes již

míti vliv na soud každého, kdokoli má trochu

neodvislosti a vkusu. Ano, chceme díla jiné

pednosti, jiné zásluhy. Díla Aman-Jeanova

mohou nás uspokojiti. V umní portrétovém,

tak tajemném a nesnadném, i velikém, váži již

u vybraného obecenstva jako umlec prvního

ádu, jehož snahy zasluhují nejvyšší úcty. Mezi

tmi tisíci malíi, kteí neprávem jsou poklá-

dáni za portrétisty, ponvadž podepisují svá

jména pod barevné fotografie, 4man-Jean nikdy

nebyl a nikdy nebude.

Zaujat individualismem jest a zstane osa-

moceným, který napluje v dokonalé dstoj-

nosti své dílo a zasluhuje si ím dál víc obdivu

a sympathie všech, jichž hlasy jedin mohou
nco platit. Ví to a nepeje si ani víc.

Pel. F. X. SALDA.
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DVAHA — K POMLUV.
(K. M. APKOVI.) V dubnu, ped výsta-

vou Rodinovou, požádali mne pánové z „Vol-

ných Smr" o úvodní slovo ke kata-

logu, který pipravovali.

Úkol takového úvodu byl mi jasný: ml
jsem osvtlit nejširšímu obecenstvu,
tm njakým deseti tisícm návštvník, vý-

znam výstavy, piblížit jim genia Rodinova,

dáti jim hledisko, odkud se mají dívat na

toto divadlo.

K tomu úelu musil jsem podat charakte-

ristiku Rodinova genia v nejprostších a

n e
j

1 a p i d á r n
j
š í c h liniích, v poslední

syntése, a nesml jsem ji podat odborným
technickým jazykem. Nesml a nechtl jsem

psát odbornou studii, na niž nestailo

ostatn tch nkolik stránek, jež jsem ml
k disposici. Musil jsem Rodina piblížit co

nejvíc životu, citu a názoru divákovu,

musil jsem osvtlit úlohu genia v život a

jeho obrodný význam pro kulturu:
tak rozumím úvodm ke katalogm.

lánek svj nazval jsem významn pro-
logem k výstav: za ním byla otištna

(opravdu jen otištna ze staršího ísla Ro-

dinova v min. roníku V. S.) odborná sta

p. Suchardova, v níž socha-odborník
(ten jediný opravdový odborník, kterého není

teba dávat do skeptických uvozovek) vy-

ložil, v em vidí jeho in a objev na svém
poli.

To všecko nepravím proto, že chci omlou-
vat vášnivý a nadšený tenor svého láneku
a prosit lidi, aby ho „nebrali do slova", ale

vyložili si okolnostmi, slavnostním vzrušením

atd Ne. Naopak: každé slovo,
jež jsem tu napsal, bylo dobe promy-
šleno a mohu je zdvodnit a obhájit. Sto-

jím za celý lánek do slova a do písmene;

kdybych psal dnes, po výstav, sebe d-
kladnjší a stízlivjší studii o Rodinovi, do-

spl bych k témuž resultátu a vy-

slovil bych jej také stejn rozhodn, krajn

a vášniv. Vykládám tu jen, pro jsem ne-

mohl dokazovat a motivovat ve

svém struném prologu a musil jen tvr-

dit: mohl jsem podat anticipando jen vý-

sledek studie.
Mj láneek pes hymnický a vášnivý te-

nor je pesný a vcný, vcnjší než

celá ada studií „odborných" (odborných

proto, že užívají technické hantýrky!) —
vcnjší proto, že vystihuje zákon tvorby
Rodinovy a poslední koeny jeho genia

pesnji a uritji, než mnohá sta „odborná".

A opravdu, kdo sledoval pozdjší kritické

projevy o Rodinovi, ví, že ani nejlepší „od-

borníci" nepovdli ve svých láncích v pod-
stat nic jinéno než já — jenom že mluvili

jiným jazykem, eknme, abychom byli zdvo-

ilí : stízlivjším, technitjším . . .

Nuže, tento prolog nenašel milosti ped
tváí p. apkovou. Otírá se o nj v poslední

„eské Revui" tou prastarou šablonou, kte-

rou má pohotov duševní tichošlápek ped
každým vášnivým a rozhodným projevem.

Je mu to pepjaté, horené, exaltované, vý-

stední, smšné!
„Kdyby nebylo slova výstednost,

prostednost (Phomme médiocre) by ji vy-

nalezla", napsal Hello. A tak K. M. apkovi,
který se vyslovuje jako pravá mediokrita

vždy opatrnicky a stedocestnicky, je exaitací

pímá a rozhodná e. Nemže pochopit ta-

kový charakterový luxus, v echách neví-

daný a neslýchaný, aby nkdo mluvil ne-

bojácn, vášniv, hrdou, pímou, dobe a pln
znící vtou! Jaká opovážlivost! Jaké nebez-

pené novotáství ! Vždy jemu, K. M. ap-
kovi, se v celé jeho dlouholeté novináské a

referentské praxi nic takového nepihodilo!

Pro si nevzal Salda píklad z nho, K.

M. apka. Jak o n spoí chválou, jak on je

opatrný, aby se pro nic nenadchnul a nikde

nepipálil ! Ne — on, K. M. apek, nedá se

nikdy a za nic na svt unést a strhnout,

on, K. M. apek, zná úctu, kterou si je dlu-

žen jako patentovaný znalec a odborník, on,

K. M. apek, je hrdý na svou mroží piro-

zenost! Jakoby vdl, kolik platí i nej-

menší slovíko uznání od nho, K. M. apka,
jakou ozvnu budí po celém svt, usýpá

jí i Rodinovi jen jako venkovský kupec za

krejcar šafránu. Vizte, lidé, jaký chladný,

rozvážný, skeptický je to kritik! A dostane-li

se pak jednou do ráže a mluví-li paušáln
o „velkých eských mistrech rovnorodých

francouzskému geniu" — vzte, že to není

žádná exaltace ani extase, ale kritický soud

podepený, zdvodnný, odborný a assekuro-

vaný, stízlivá hypotéka, na kterou mže
pjit každá banka.

Starý grif a staré chytráctví všech lidí,

kteí si chtjí dodat aplombu znalc a odbor-

ník, jest tváiti se chladným, dlati se ne-

pístupným, varovati se vší vášnivosti a roz-

hodnosti. Ve své ubohosti myslí, že chlad-

nost sama o sob je již kritiností,
a ím mén mají pravé vnitní kritické by-

strosti, ím kolísavjší a nespolehlivjší jest

jejich vkus a jejich umlecká kultura, tím

radji oblékají se do kornaté tógy a tím

vážnji a dstojnji vystupují.
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Nechápou, že pesná a rozhodná
polarita duševní, rozhodnost
obdivu jako rozhodnost nená-
visti, je základní, organickou takka, pod-

mínkou kritika a že nebylo a není bez ní

kritika opravdu významného pro umlecký
pokrok.

Kdyby se vidl, jak je smšným tento

okresní kritik, který se bojí obdivovat se

Rodinovi, „aby si nezadal", jak malomšácky
vypadá se svou kritickou upejpavostí, jak je

komická jeho báze, aby nebyl „dupé" (jak

íkají Francouzi) a je zatím již ošizen svojí

vlastní tupostí a nevnímavostí.

Dostala se mi do rukou tento msíc kniha

essayí kritika opravdu svtového, jed

noho z nejlepších znalc umní ne pouze fran-

couzského, lánkae ze „Studia", pana Ga-
briele Moureye „Des hommes devant la

Nátue et la Vie“. První studie v této knize

je vnována Rodinovi. A jak je psána!

Jakým hymnickým, vášnivým, pathetickým a

básnickým jazykem! Našeho bodrého staro-

usedlíka K. M. apka, který myslí, že kri-

tiky se smjí psát jen podle otcovských, dobe
vyzkoušených „šiml", ranila by z nho
mrtvice. Jak jsou smšní tito kritití mrožové
vedle, opravdových knitických duch, plných

ohn, odvahy a rozhodnosti !
—

Panu K. M. apkovi nelibí se specieln,

jak pozoruju, na mém lánku styl, výraz

i eský jazyk. Jednotlivá slova dal do uvo-

zovek. „Zpatrniti" (K. M apek sfalšoval to

poctiv v u patrn i ti), „nervní" se mu nezdají.

Jaká pomoc! Má-li tupý sluch, dejž se po-

uit nkterým filologem
:

poví mu, že jsou

dobe tvoena, a vyloží mu odstín, který

znamenají.

Píšu mu „genialštinou". Nu, K. M. apek
je okován proti nebezpeí, že by se mu
taková nehoda mohla pi h od i ti

,
nepíše ani

n e
j
c h u d š i novináskou eštinou

správn, ba ani ne srozumiteln.*)
Chápu, že mj styl se mu nelibí a n e-

*) Jak bídn ovládá i svj chudý nástroj, toho
jen

v
dva doklady z jedné vty v prvním odstavci.

P. apek píše o minulosti a napíše : »T e n t o k r á t e,

v dobách píští díla Rodinova do Prahy . . .< Neví,

že tu musí stát a jest jen možné: telí dy. »Výlev
kalamáe . . . byl porozumn ! !« Každý kvartán pouí
p. apka, že píše-li esky, musí napsali: výlevu
kalamáe bylo porozumno ! Tak píše spisovatel,

který má národnosti plná ústa. Tak píše spisovatel,

který chce rozhodovat o otázce, je-li í umní ná-
rodní. Nezná ani charakter svého jazyka v nejpri-

mitivnjších vcech. Nejlepší dkaz, že pohrdati
^slohovými etudami* má p. apek nejmenší píinu.
Prosply by mu nesmírn. Musil by ovšem zaít
od první Prokšovy školy.

mže ani líbit (je-li jen trochu dsledným),
jako se mn zase nelíbí (abych neužil sil-

njšího a pesnjšího výzazu) „styl" jeho.

A nejen mn. Každého literáta, který et!

kdy dobré stylisíy, bolí prost ze zpsobu
psaní p. apkova oko i ucho, nemluv o lo-

gice, vkusu a citu. Píše nejhorším vídeským
novináským jargonem. Samá tíška, samý
odskok, samá klausule, samá insinuace,

sarná klikatina! Samý schnorkl, samý šnek,

samý achík se slovem i logikou! „Styl",

který mohl získat jen lovk, který po léta

v našich dennících polemisuje, klikuje, kroutí

se, uhýbá se a provozuje vbec nejrznjší cir-

kusové emeslo. I kdyby byl ml v sob
nejlepší zárodky ke stylu, takovou dressurou

musily by být udupány. I kdyby ml již ho-

tový a dokonalý styl, než zaal novinait,

p o t o m by se mu byl musil zkorrum-

povat

!

Jak nemá být lovku, který píše tako-

vým lepeným, rozbitým, pokoutním, šnekovi-

tým zpsobem, odporný styl pímý, vášnivý,

ezaný z celého deva?
Chápu to a nehrdlil bych proto p. apka,

kdyby byl zstal jen pi projevu své anti-

patie.

Ale pan apek dopustil se v služebné

horlivosti, kterou se chce zavdovat svým
pánm a mistrm, nízkosti (není jiného

slova pro to), za niž nezaslouží nejmenší

shovívavosti a pro niž je teba s ním súto-
vati. —

I n s i n u u
j
e nejprve mn, jakobych mí-

stem ve svém prologu, že ped Rodinem
mají se nauit naši lidé „odvaze obdivu a

odvaze nenávisti", narážel na dilo sochae
p. Myslbeka, kácel je a hlásal nenávist

k n mu. Ped tím tvrdí, že jsem ve svém
láneku provedl „nelítostný škrt kížem
krážem bídáckou vlastenskou plastikou do-

mácí."

Každý, kdo etl mj prolog, ví, jak tu

pan apek mrzce lže a bez dvodu pode-

zírá, nebo v mém celém lánku není
a n i zmínky o eském sochaství,
ani narážky na n. Vytýkám-li, v em
vidím povýšenost Rodinovu nad vším po-

savadním sochastvím evropským, ne-

su i ž u
j
u tím pece a neuráž i m n i c

a nikoho a nejmén eské sochae a Mysl-

beka: vyslovuji jen svj soud a vyslovuji jej

klidn a vcn.
Cituji schváln místo, na nž se jedin

mže vztahovat inkriminace p. apkova.
„Postavte vedle nho i nejvtší mistry,

jež jste posud vidli, a zpatrní se vám celý
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rozdíl mezi nimi: plastika jest jim jen eí
nauenou, teba dobe, dokonale a správn
nauenou a bezvadn ovládanou, ale pes
všecko ne nejhlubším a jedin zákonným,

nýbrž více mn náhodným a libovolným

prostedkem projevu a výrazu."

Kde je tu co urážlivého, kde opovržení

„bídáckou vlastenskou plastikou domácí"?
I kdybych ve výraz „nejvtší mistry" za-

hrnoval p. Myslbeka, byla by to urážka pro

nho? Snižoval bych tím jeho umní?
A každému rozumnému a poctivému lo-

vku, který te kontext a smysl mého
lánku a ne svoje podezíravé myšlenky, je

patrno, že „odvahou nenávisti", o níž mlu-

vím, musí se rozumt jen nenávist k um-
lecké prostednosti.

Ale perfidnost p. apkova jde ješt dál.

Obviuje p. Suchardu, jakoby v druhém
lánku kommentova! moje slovo o nenávisti

a uritji ješt poukazoval na p. Myslbeka.

Nic nepekáží tomuto zuivci zaslepenému

plazivým byzantismem, že lánek p. S u-

chardv je o více než rok starší
mého a že nemže nikdo kom men-
to v a t místo v lánku, který bude
až za rok napsán. Je irá náhoda, že

mj láneek a sta p. Suchardova
sešly se v katalogu Rodinov: sta

p. Suchardova je skoro doslovný (jen po

formáln stránce pizpsobený) otisk ze sou-

borného ísla Rodinova v minulém ro-
níku „V. S.“ Nepekáží mu, že p. Sucharda

mluví, jak z kontextu nad vši pochybu pa-

trno, ne o svém školení — ale o školení

divákov nebo tenáov. Šlo mu jen

o jedno: hodit blátem po nepohodlném umlci
— nepohodlném proto, že ml odvahu vy-

znat své umlecké pesvdení a poklonil se

cizímu geniu. Šlo mu jen o to: ukout lež a

pomluvu.

Cin p. apkv je ubohá novináská
p e r f i d i e nej hrubší ho kalibru a vy-

práví sám o sob o bíd našeho umleckého
života, v nmž se každý samostatný soud a

názor pronásleduje jako zloin a podlost,

víc než by mohly celé studie. —
Ad vocem Myslbek chci íci p. apkovi

ješt jen toto. Nebylo nám teba narážet

v katalogu na Myslbeka již proto, že „Volné

Smry" postavily se k dílu jeho urit a

rozhodn, s oteveností a pímostí. Ve tvr-

tém ísle letošního roníku pinesly re-

ferát o publikaci jeho díla „Unií". Tam po-

klonily se vrcholkm díla Myslbekova

vele a upímn, a musily-li po svém um-
leckém svdomí konstatovati klesání, uinily

to stejn vcn jako taktn. Lidé, kteí mluví

eí tak pímou, neskrývají svj názor v na-

rážkách.

Pan apek nenauil se ped Rodinem ani

odvaze k obdivu, ani odvaze k nenávisti —
jen odvaze k pomluv.

Výstava Rodinova nestála mu ani za to,

aby napsal o ní do „eské Revue", teba
jen po svém smyslu a rozumu slušný um-
lecký referát.

Nebo ten drobet charakteristiky, kterým

koní svj lánek, je ubohý a nesprávný až

bh brání. Rodinovo umní je prý ryze fran-

couzský národní „od jeho duchaplnosti
až po jeho nezkrotnost v kultu
ženy".
Rodin — a duchaplnosti Jaký kri-

tický nesmysl napsal tu K. M. apek — a

bez exaltace, v úplné stízlivosti! Nesmysl,

který vyhradila Prozetelnost jen jemu po-

nvadž, myslím, nikde v Evrop a nikým
ani u nás nebyl propovdn! Tento ped-
potopní obr, autor Calaisských, Jana Ktitele,

Evy, Modlitby, Balzaca — duchaplným?!
Tento umlec, který urážel vždy Francouze

nedostatkem hladké formy, nepístupností,

nedostatkem mise-en-scne (co tak milují),

který jim neml smyslu pro harmonii, eleganci a

líbivost, který nenávidl každý žertík a kaž-

dou pointu v sochaství, všecko koketování

s divákem — duchaplným?! Tento umlec,
který pracoval jako píroda, trpliv — orga-

nicky, ekl bych — bez skok a lesku, kte-

rému nemohli léta a léta odpustit jeho bru-

talitu a „outranci naturalismu" (jak íkali) —
ten má podle p. apka v nejvyšší míe do-

konce národní francouzskou ctnost: esprit!
Rodin — s espritem! Duchaplný Rodin!

Ne, pane apku, kdo pjil Rodinovi esprit,

musil se ho sám nejdív zbavit. To bylo

napsáno bez ducha svátého i nesvatého!

A stejn je tomu se smyslností Rodinovou !

Tato smyslnost není francouzská, jak ví

každý, kdo zná trochu život, literaturu

i umní francouzské A Francouzm se také

nelíbila. Francouz miluje v umní jen smy-

slnost lehkou, hravou, koketní a zdravou.

A smyslnost Rodinova je brutální, dsivá,

šílená, hoká a smutná — smyslnost nekon-

venní a nepizpsobená — smyslnost Bau-

delairových „Fleurs du mal", které byly ne-

jednou inspirující lekturou Rodinovi. A je

známo, jak nepopulárním a posud nenávid-

ným je ve Francii Baudelaire práv pro

umlecký kult této smyslnosti!

Rodin slovem není Francouz, alespo ne

typický Francouz, jako Michel-Angelo není
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typický Vlach. Mám toho tištné doklady,

jak Francouzm (kteí pece budou lépe než

p. apek ne-li vdt, alespo cítit, co je a

co není francouzské) zdálo se umní Rodi-

novo nefrancouzským z dvod, které

jsem výše jmenoval.

Jde-li se v rozboru francouzského umní
nejhloubji, ke koenm a posledním prvkm,
k poslednímu a nejvšeobecnjšímu
jeho rázu a charakteru, mže se ovšem
íci s jakýmsi právem o nkterých (ne všech

a ani ne nejvýznanjších) jeho sochách, že

jsou francouzské a národní — ale tato um-
lecká francouzskost nezáleží, jak se dtinsky

p. apek domnívá, ani v duchaplnosti ani

v kultu ženského tla a erotiky. Francouzské

výtvarné umní je charakterisováno v po-

slední píin kultem logické jasné li-

nie, logickým realismem, který není

bez zvláštní grandiosity — a proto a jen

proto lze nkterá díla Rodinova pokládat za

národní: navazuje tu na francouzskou tradici.

Ale jinde nepsobí jasností logické linie,

není jasný, ale chaotický a vroucí
:
psobí

malebn, massou, svtlem a stínem. Jinde

navazuje na Michel- Angela, jako jinde na

stedovk a jinde konen je tak svj a

nový, že nenalézáte pro tovýcho-
d i š t v historii národnihoumní.
A toto poslední je rozhodující.

Rozumí se, že žádný umlec nemže být

nenárodní i beznárodní: nežije ve vzducho-

prázdném prostoru, ale na zemi a mezi

lidmi. Mezinárodnost jest abstrakce a fantom

a ne život. Ale jde o to, co umlec n o-

v é h o, svého, individualného (co ped
tím v tomto tvaru a složení tu nebylo) pi-
pojil k národnímu a histori-
ckému. U velikých umlc a tvrc je

tento jich vlastní pínos tak veliký, že je

odlišuje píke od toho, emu se íká ná-

rodní typ. Dlouho je pociují jich vlastní

krajané jako cizince a nenárodní. Dlouho

trvá, než se odkryje, že obdobné snahy

byly již v bližší nebo vzdálenjší minulosti,

zapadlé a zapomenuté, a že tito revolucio-

nái, kteí se bouí proti dnešnímu národ-

nímu typu, navazují vlastn na njakou starší
perušenou tradici a pokraují v ní. Pak te-

prve, když jejich novoty a obnovy byly san-

kcionovány a pijaty a pešly v obecný národní

statek, pak teprve stávají se národními.

To je též, vlastn teprve bude pípad
Rodinv, ponvadž tento process není posud

ve Francii ukonen.
Ale tím, co pinesl takový genius svého,

nového a individuálného, ím vystoupil nad

bžný práv prmr a typ národní — tím

inem a tím hrdinstvím je zjevem vše-
lidským a svtovým a tím náleží

umní celého svta, jak zní závr lánku
p. Suchardova, ponvadž píklad jeho od-

vahy pozvedá každé umní a musí p-
sobit obrodn v každé umní.
Závr druhého lánku stojí pevn, neote-

sen útokem tak ubohým a smšným, jako

je p. apkv.
20./21. Vlil. 1902. F. X. Salda.

VÝSTAVA MODERNÍHO
ZZ FRANCOUZ. UMNÍ.
V PRAZE 1902.
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ZZZ V. VÝSTAVA SPOLKU VYTV.

UMLC „MÁNES “ V PRAZE 1902.
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MODERNÍ FRAN-
COUZSKÉ UMNÍ.
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ITERATURA. — GABRIEL MOUREY:
Des Hommes devant la Nátue

e t I a V i e. Paris, 1 902.

Pan Mourey nepstuje tu pohodlnou a ne-

závaznou a ovšem i bezvýznamnou kritiku,

která vládne u nás v literatue i ve výtvar-

ném umní a má zde dokonce prestiž mo-
dernosti: míním tu kritiku, jíž je tak zvaná
objektivnost (nebo vdeckost i psycho-

loginost atd., jak zní práv bžné heslo) ví-

tanou zástrou a hledanou maskou pro um-
leckou neutralitu, lhostejnost a beztempera-
mentnost, bezcharakternost a bezosobnost

kritisujícího. Objektivnost! Jaká šastná fráze

pro chytráky! Jaká píležitost popsat celé

strany a nezaujmout urité, celé a typické

stanovisko k žádnému umleckému zjevu a

k žádné umlecké snaze! A jak superiorn
vypadá a s jakým pravým vdeckým aplom
bem vystupuje takový transcendentn pokojný

a klidný kritik! Jak taktn dovede balanco-

vat na svém objektivném provaze ! S jakou

chladnou a bezvadnou elegancí tancuje mezi

vejci! Jak plynný a hladký (vlastnosti, které

se libí vždycky tolik vší toucí novináské
i literární luze), jak vlnitý a pružný, jak pod-

kládající a napovídající, jak setmle sugge-

stivní styl mže mít, když nemže nebo ne-

smí íci jedinou pevnou myšlenku a jediný

hotový a rozhodný soud, za který byste ho

mohli chytit a pibít. Jaké roztomilé, nezá-

vázné a nezávadné, všem píjemné umníko
je taková kritika! Škoda jen, že také o nic

významnjší a hodnotnjší než každá jiná

virtuosita a než každé jiné kejklíství.

Pan Mourey není dále také z kritických

skeptik i, jak íkají ve Francii, dilettant,
kteí proto, že estetika není exaktní vdou,
popírají v druhé polovin vty, co ekli v první,

zdržují se, jak jen mohou, soudu a stane-li

se jim pece nehoda, že jim vyklouzne z péra

nco tomu podobného, vyložili by nebo spíše

omluvili by nejradji jeho vznik, podmínnost
a relativitu celou svojí autobiografií.

Zpsob, jakým se blíží p. Mourey k um-
leckému dílu, má nco naivního a zbož-
ného, nco nekonen prostšího,
hlubšího a moudejšího než jalový

filosofující žvast a dialektické chytráctví a

klikování lidí lhostejných a indiferentních :

p. Mourey má kult genia, kult umleckého
inu, kult umleckého heroismu. Panu Mou-
reyovi jsou umlecké otázky vcí srdce
a života, pan Mourey má k umní osobní
prožitý vztah a pomr, jehož nena-

hradí kritikovi nic a nikdo a který sám o sob
znamená nekonen víc než nejmodernjší

methoda: p. Mourey je kritik-básník
a kritik- umlec.

Duševní polarita p. Moureyova, jeho sym-
patie a antipatie, láska a nenávist, obdiv a

opovržení jsou velmi rozhodné a urité a ne-

obyejn citlivé: p. Mourey má ve vzácné

míe základní charakterovou podmínku,

bez níž si nedovedu my sliti pravého kritika

— míním mravní rozhodnost a hotovost,

s jakou obdivuje a miluje každou odvážnou

a poctivou umleckou snahu po novém, každou

vroucí individuálnou inspiraci a s jakou od-

mítá každou konvenci, prostednost a šablonu,

každý široký, oficielní úspch a žíze po nm.
Pan Mourey není také z tch autor, kteí

se domnívají, že výtvarná kritika musí a má
se obmezovat na popis sujetu a odhad
machy a techniky a kteí nebojí se nieho
víc než psychologické intuice vedoucí od

hmotného k duševnímu, od projev k silám,

a hledající za výtvarníkem také ješt umlce,
básníka, tvrce, lidské srdce, lidský charakter

a lidský typ. Soudí naopak, že socha, obraz

nebo kresba není jen dílem ruky a oka, ale

i nerv, sensibility, srdce, vle a intellektu,

urité a typické organisace nervové i psy-

chické, uritého lidského charakteru a že

kde tyto hlubší prameny chybí, kde umlecké
dílo není k vzlétnutí nasyceno jich vášnivým,

magneticky sdílným fluidem, kde je výsled-

kem pouhé nacviené hmotné virtuosity, je

konený a poslední dojem chlad, suchost

a stízlivost.

Svádí všude technické dílo k tmto jeho

ukrytým psychickým zdrojm : všude hledá

za malíem ješt lovka, celého a hotového

lovka, srdce, charakter, individualitu.

Svrchovan charakteristický je název knihy :

lidé ped pírodou a životem. Ano,

tyto vné, nekolísavé hodnoty vládnou jako

zastená, ale všudy pítomná božstva kone-
ným a posledním soudem p. Moureyovým;
je tušíte stále na obzoru jeho knihy; ped
n vede, ped n staví, jimi mí umlce.

Ve svých studiích vztýil všude za umlci
i lidi, lidi cítící a myslící, vášnivé a trpící,

oddané i vzbouené. Vyvolal to ist lidské,

nervové a psychické teplo, kterým živili svoje

dílo a v nmž mu dávali zrát od malých zá-

rodk temnou a laskavou prací umleckého
mateství. Ukázal je ne hotové a dovršené,

ale hledající, pracující, tápající, zápasící se

sebou i se svtem, zneuznané, opomíjené a

šlapané a dal cítiti, jak práv mrav n í

energií, kterou vyvinuli v tchto dnech hoe
a útisku z posledních koen své bytosti, vy-

rostlo, sesílilo a uzrálo jich dílo.
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V nkolika studiích provedl i krásnou my-

šlenku, že dal slovo umlcm samým a dal

jim vypravovat silným, barevným, teplým a

vlhkým slovem charakteristické episody z jich

rozvoje, kižovatky smr a drah, na nichž

se v nejistotách octli, chvíle vnitních pevrat
a perod. A nejen v tchto kapitolách, ale

i jinde má Mourey zvláštní širokou, slavn

znící linii, nco, pro co bych ho rád nazval

epickým kritikem.

V jeho knize jsou strany nesené heroismem

tak spontánním, cudným, samozejmým a dis-

tingovaným, prostým vší vtíravé rétoriky i všeho

moralisujícího pathosu, že budou vždycky

lekcí vysoké, isté a hrdé umlecké e t h i k y

vybraným a píbuzným duším, které se budou

zapalovati na jich rozhoelém ohni.

Pan Mourey je z tch nkolika vzácných

autor dnešní Francie, jimž kritika zahrnuje

v sob celou hmotnou i duševní kulturu, jimž

je umleckým a mravním posláním a kteí

vidí její cíl a smysl v tom, aby probouzela

svdomí svojí uspané a otupené doby.

Jeho kniha je také celým a dokonalým

literárním dílem. Do služeb svých ideí a

názor dává p. Mourey krásné spisovatelské

kvality, kterými vládne jako autor teskné sug-

gestivní lyriky i delikátních román. Výraz

jeho je zárove reliéfní a ist a oste rytý

i bohat odstínný a vlahý skrytými nálado-

vými a emoními zídly.

Jak jeho literární ressource jsou hluboké

a isté, dovede pesn posoudit, jen kdo ví,

kolik literního umní a jak ryzího zrna teba
k tomu, aby nkdo sml pojímat a psát kri-

tiku jako umlecký genre — a neztroskotal se.

F. X. SALDA.

PRÁVY A POZNÁMKY. I

MODERNÍ GALERIE KRÁLOVŠTÍ ESKÉ-
ho. Úední zpráva ze 24. srpna oznamuje jme-

nování Jana hrabte Harracha pedsedou a Dra

J.
M. Baernreithera místopedsedou kuratoria

moderní galerie král. eského, dále íšského

poslance Dra K. Kramáe pedsedou eského
odboru a universitního profesora Dra B. svob.

pána Wiesera pedsedou nmeckého odboru

kuratoria. leny eského odboru kuratoria jme-

nováni byli zemským výborem Karel Adámek,

poslanec v Hlinsku. Eugen hrab Czernin v Chu-

denicích, profesoi pražské akademie umní
Vojtch Hynajs, J. V. Myslbek a poslanec Dr.

K. Pippich v Chrudimi; leny nmeckého od-

boru: Vilém Ginzkey v Liberci, J.
Krattner,

malí v Praze. Ervin hrab Nostitz, Emil Orlik,

malí a dr. K. Urban v Praze. — Dále jmeno-

váni byli ministerstvem kultu za leny kura-

toria pro eský odbor: stav. rada Jos. Fílávka

v Praze, Jan Kotra, architekt v Praze, Filip

hrab Síernberg v Jemništi, Jií Stibral, iditel

um. prm. školy a Dr. Jos. Síupecký, univer-

sitní prof.; pro nmecký odbor: Max E. kníže

Furstenberg, Ant Hellmésen, prof. um. prm.
školy, Dr. A. Schulíze, prof. na nmecké univ.

v Praze, Max ryt. Spaun, komerní rada v Klá-

šterském mlýn a Jos.Zasche, architekt v Praze.

VÝSTAVA MODERNÍHO FRANCOUZSKÉHO
UMNÍ v Praze zahájena byla 30. srpna-

Pítomen by! též franc. spisovatel p. Gabriel

Mourey, pedseda „Société Nouvelle de Pein-

tres et de Sculpteurs" v Paíži a pednášel

dne 1. záí o 8. hod. ve. v Hotelu Central:

„Malí Puvis de Chavannes, jeho život a

dílo."

VÝSTAVU ESKÉHO VÝTVARNÉHO
UMNÍ uspoádá na jae 1903 spolek vý-

tvarných umlc „Mánes" v pavilonu u Kin-

ského zahrady. K výstav této, jež doku-

mentoval má stupe, na jakém se dnešní

výtvarné umní eské nalézá, vyzváni budou
všichni výtvarníci eští.

VŠESLOVANSKÁ VÝSTAVA UMLECKÁ
a umlecko-prmyslová poádána bude roku

1904 v Petrohrad.

K SOUTŽI NA VZORNÁ PRELÍ DOM
vypsané mstskou radou na Král. Vinohra-

dech došlo 12 návrh. Porotou, v níž za-

sedali architekti Josef Koula, Josef Martin,

Václ. Roštlapil, Jan Vejrych a za mstskou
radu arch. K. Horák a inženýr B Stank —
udlena první cena 1000 K návrhu archi-

tekta Jos. Pospíšila na Král. Vinohradech,

druhá cena 600 K návrhu architekta Rud.

Nmce na Král. Vinohradech a tetí cena

400 K návrhu architekta B. Bendelmayera
v Praze. —
TURKOVA NADACE. RADA KRÁL. HL.

msta Prahy vypsala vyhláškou ze dne 25.

íjna 1901 soutž na 2 místa nadaní,

urená pro architekty pi nadání architektem

Aloisem Turkem založeném pro architekty,

sochae, malíe a inženýry eské národnosti.

Z onch 2 míst nadaních udleno bylo

pro nedostatek ucházeú nadaním podmín-

kám vyhovujících pouze místo jedno, násled-

kem toho vypisuje se tímto na zbývající

místo nadaní nová soutž.

Nárok na místo to mají mladí, snaživí

architekti obanského pvodu, eské národ-

nosti, kteí musí za úelem svého dalšího

273



vzdlání nejmén jeden rok v ím pobýti.

Každý nadanec jest povinen zvláštnímu ko-

mitétu event. rad mstské pedložití prkaz
o své innosti po as požívání nadace. —
Rad mstské ve srozumní s jmenovaným
komitétem zstaveno jest právo rozhodnouti

o výplat požitk na druhý rok a to bu
naped i po uplynulém druhém roce a to

vždy po pedložení doklad o innosti za

první rok. — Žádosti opatené ádnými do-

klady o dosavádní innosti, o vykonaných

studiích, obanském pvodu, eské národ-

nosti, kesanském vyznání a zachovalosti —
s udáním zpsobu, jak nadaním požitkem

naložiti míní — podány butež do 20. záí

1902 v podacím protokole rady mstské
v Staromstské radnici. K žádostem nedo-

loženým pedepsanými doklady, studiemi,

skizzami, plány atd. — nebude vzat zetel.

SOUTŽ NA NÁVRH PLAKÁTU pro vý-

stavu prmyslovou, hospodáskou, národo-

pisnou a umleckou v r. 1903 v Pardubicích,

vypisuje výkonný výbor téže výstavy. Plakát

vícebarevný obsahuje nápis: „Východo-
eská výstava prmyslová, zemdlská,

národopisná a umlecká v Pardubicích 1903.

Velikost: 120 cm. výšky a 60 cm. šíky.

Návrhy zaslány butež anonymn do 1.

íjna 1902. pod adresou: Výstavní výbor

Východoeské výstavy v Pardubicích. První

cena 500, druhá 300 a tetí 200 kor. Ud-
lené ceny jsou souasn honoráem za pro-

vedení nákresu k reprodukci zpsobilého. —
Umlec, jehož návrh ku provedení pijat byl,

jest povinen pevzíti dohled na reprodukci

po dohod s výstavním výborem. — Vyzna-

menané návrhy stanou se majetkem výstavního

podniku ve všech smrech vlastnictví, tedy

i s právem reprodukce a vyhražuje si výstavní

výbor i jiné cenami poctné návrhy zakoupiti.

VEEJNOU SOUTŽ pro architekty slovan-

ských národností k získání návrh na stavbu

mstského inoherního divadla na Král. Vi-

nohradech vypisuje mstská rada tamže. Za
nejlepší ti návrhy ustanoveny jsou ti ceny :

3500 K, 2500 K a 1500 K. Návrhy zaslány

butež do 30. listopadu 1902 do podacího

protokolu mstského úadu na Král. Vino-

hradech. Stavební program s potebnými po-

mckami vydává podací protokol.

Péí a nákladem spolku ,,MÁNES.“ — Zodp. redaktor JAN KOTRA. — Tiskem Dra ED. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie ,,UNIE-VILÍM“ v Praze.
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